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‘In enkele slagen uw hele waren-
huis gelucht’

1945

Het begon allemaal met een smidszoon die ge-

woon goed kon smeden en lassen. Adriaan (Arie) 

Kuiper (1907 – 1989) was één van de vier zoons van 

Wijnand Kuiper, smid aan de Ringvaart in Zwanen-

burg. De oudste zoon nam de smederij over en dat 

betekende dat Arie zijn geluk elders moest zoeken. 

Na de lagere school ging Arie aan het werk, maar 

in de avonduren studeerde hij voor smid-bank-

werker. Hij werkte veel in de bloemenkassen van 

Aalsmeer en leerde autogeen lassen en verwar-

mingstechniek bij verwarmingsbedrijf Dekker. Op 

28 augustus 1939, twee dagen voor het uitbre-

ken van de Tweede Wereldoorlog, mobiliseerde 

Nederland het leger. Ook Arie moest opkomen en 

hij werd ingekwartierd in Scheveningen, waar hij 

zijn vrouw Co (Jacoba) Mos (1917 – 2003) ont-

moette. Zij trouwden minder dan een jaar later, op 

22 mei 1940. Het kersverse echtpaar vestigde zich 

in Scheveningen en Arie zette zijn eerste schre-

den in het Westland: hij ging werken bij de firma 

Bloemendaal in ‘s-Gravenzande. In de loop van de 

oorlog verhuisden zij naar Monster. Bloemendaal 

kon Arie echter maar met moeite aan het werk 

houden in die oorlogsjaren. In de avonduren werk-

te Arie daarom voor zichzelf. Hij deed laswerk en 

maakte onder andere allesbranders. Bloemendaal 

stelde voor dat hij overdag voor zichzelf zou gaan 

werken in zijn smederij. Zo werd Arie onderne-

mer. “Hij maakte onder andere snijmachines voor 

tabaksbladeren, die toen nog werden geteeld in 

het Westland,” vertelt zijn zoon Ed Kuiper (1946). 

“Klanten konden die bladeren ook bij hem snijden 

in ruil voor een percentage.” Tabak was kostbaar in 

de oorlogsjaren en Arie handelde ermee. “Zoveel 

zelfs dat hij vlak na de oorlog een boete kreeg van 

250 gulden, een fors bedrag in die tijd, voor het 

overtreden van de tabakswet en het niet betalen 

van accijns.”

Vlak na de bevrijding in 1945 startte Arie samen 

met Rien Boers een bedrijf: Firma Kuiper & Boers. 

Overdag werkten ze bij tuinders aan het lassen van 

verwarmingen, waterleiding en goten. ‘s Avonds 

maakten ze allerlei voorwerpen, variërend van 

vazen en fotolijstjes tot tuinbouwgereedschap. De 

werkplaats was gevestigd aan de Choorstraat 13 

in Monster. “Mijn vader was een vakman met oog 

voor techniek. Hij deed vernieuwende dingen.” Zo 

ontwikkelde de firma een pijpmechaniek om de 

luchtramen in een kas te openen: COMBINE. Dat 

scheelde een hoop werk, want tot dusver moest 

de tuinder ieder raam afzonderlijk met de hand 

openen. Met de slogan ‘in enkele slagen uw hele 

warenhuis gelucht’ wist Kuiper & Boers veel klan-

ten aan zich te binden voor het ‘prachtsysteem’. 

Ook het las-, verwarmings- en montagewerk ging 

gewoon door. In 1953 verhuisde het bedrijf naar 

de Havenstraat in Monster. Overigens beperkte het 

werk zich niet tot het Westland alleen, maar werk-

ten de mannen overal in Nederland waar tuinders 

waren, zoals in de Noordoostpolder. In die begin-

tijd ging het vervoer vaak per bak- en bromfiets. 

In 1953 schaften Arie en Rien een bromfiets (mét 

kinderzitje) aan en een jaar later stond eindelijk 

een echte vrachtwagen voor de deur: een Renault. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van KUBO? Deze is 

uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld in 

Westland’.

Geworteld in Westland inhoudelijk
»	Het	boek	verhaalt	over	het	verleden,	het	heden	en	werpt	een	blik	op	

de	toekomstvisie	van	de	jongste	generatie	bedrijfsleiders.	

»	 De	bedrijfsfilm	is	te	gebruiken	op	uw	website.	

»	 In	Groot	Westland	wordt	een	korte	versie	geplaatst	van	de	geschiedenis	

die	volledig	in	het	boek	beschreven	zal	staan.	

»	Het	Historisch	Archief	Westland	zal	een	expositie	over	de	bedrijven	

organiseren.

Te koop
Er	zijn	50	mooie	Westlandse	familiebedrijven	die	meedoen	aan	het	

boek.	Het	boek	is	full	colour	en	300	pagina’s	dik.

Geworteld	in	Westland	is	te	koop	in	de	boekwinkel.	U	kunt	het	ook	

bestellen	en	thuisbezorgd	krijgen	via	onze	webshop	giwshop.nl

Geworteld in Westland beschrijft	de	

geschiedenis	van	familiebedrijven	die	

minstens	50	jaar	in	Westland	gevestigd	

zijn.	Bedrijven	die	door	vorige	generaties	

zijn	opgericht,	voortgezet	door	jongere	

generaties	en	in	de	loop	der	tijd	

stevig	geworteld	zijn	in	de	Westlandse	

samenleving.	Zij	hebben	Westland	op	de	

kaart	gezet.	Graag	willen	we	door	middel	

van	dit	project	deze	bekende	en	soms	ook	

minder	bekende	bedrijven	voorstellen.

De	geschiedenis	wordt	op	diverse	manieren	

uitgewerkt:	in	een	boek,	een	bedrijfsfilm,	

een	expositie	en	in	Groot	Westland.	

Meer info op www.geworteldinwestland.nl, giwshop.nl of zie 
facebook.com/geworteldinwestland / twitter @GeworteldinWL

De geschiedenis van bedrijven die ten minste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn


