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

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.
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
Inmiddels zijn er 50 mooie Westlandse familiebedrijven
die meedoen aan het boek. Het boek is full colour en 300
pagina’s dik. Vanaf woensdag 30 november ligt Geworteld
in Westland in de boekwinkel. Wilt u verzekerd zijn van
één of meerdere exemplaren en het bezorgd krijgen,
bestel dan via onze webshop giwshop.nl.

Busjes voor het Wateringse
busbedrijf Vios
1929

Van Beurden Carosseriefabriek

De Hoogweg in De Lier. Daar begon Petrus Leo
nardus (Piet) van Beurden (1905–1985) ooit zijn ei
gen bedrijf. Hij werd geboren in Schipluiden. Daar
had zijn vader een wagenmakerij in het centrum
van het dorp, waar de Singel overgaat in de Tram
kade. Piets vader stierf jong. Op zijn 36-ste. Zijn
moeder bleef achter met vijf kinderen. Piet leerde
het vak van eerst zijn vader en na diens dood van
baasknecht Hermanus Loog, die het bedrijf in
Schipluiden voortzette en later trouwde met Piets
moeder. Nog weer wat later deed hij ook kennis
op bij het Haagse koetswerkbedrijf Pennock. Daar
was een wel heel bijzondere koets in onderhoud.
Ieder jaar begin september kwam die langs: De
Gouden Koets. Eén van de taken van Piet van
Beurden was dan het smeren van de wielen, een
paar dagen voor aanvang van Prinsjesdag. Piet was
een ondernemend man, maar ook wel een beetje
een waaghals. Hij wilde, we schrijven 1928, hij was
net 23 geworden, op eigen benen staan en had
het idee dat dat in de De Lier moest beginnen. Dat
daar wel wat te verdienen was. Hij trok de stoute

schoenen aan en vertrok. Krap een jaar later startte
hij. Niet in een bestaand pand, maar in een pand
dat hij zelf had laten bouwen: kosten 9.500 gulden.
Via een huis aan huis verspreide uitnodiging maak
te hij bekend dat ‘de geachte klant’ bij zijn wagen
makerij terecht kon voor het maken en repareren
van paarden- en kruiwagens en het herstellen
van koetsen en andere rechthoekige dingen. Daar
bleef het niet bij, want na een paar jaar breidde
hij zijn werkzaamheden uit en bouwde een aantal
busjes voor het Wateringse busbedrijf Vios. Vanaf
dag één had hij een medewerker in dienst, Kees
van de Jagt, die meer dan vijftig jaar bij het bedrijf
zou blijven. Toen de oorlog begon was tweede ge
neratie Quirien (Krien) van Beurden (1935) vijf jaar
oud. Hij werd geboren in het huis naast de wagen
makerij dat zijn vader in 1932 had laten bouwen.
Hoewel hij nog erg jong was, herinnert hij zich nog
veel van die periode. Zo weet hij nog, dat zijn vader
in de Hongerwinter voor het werk dat hij verricht
te door een van de boeren uit de omgeving werd
uitbetaald in aardappelen. “Was veel waardevoller

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

dan uitbetaling in geld. Een welkome aanvulling
op het schaarse voedselpakket voor een gezin met
acht kinderen. Die aardappelen werden vervolgens
in onze huiskamer onder de vloer verstopt. Op een
dag stonden er opeens Duitsers voor de deur. Ze
kwamen aardappelen vorderen. Bleek alles in het
kasboek van die boer te staan. Niet echt slim in
oorlogstijd.” Van Beurden verrichtte ook, gedwon
gen, reparaties voor de Duitse bezetter. “Kwamen
ze langs De Lier in colonnes, vooral huifkarren
met twee paarden ervoor, op weg naar Hoek van
Holland. Onderweg ging er dan wel eens een wiel
kapot of brak een dissel of een lamoen. Moest
mijn vader dan repareren. Maar dat deed ie op
zijn dooie gemak. Op een gegeven moment werd
daarom de werkplaats gevorderd en kregen we
twee Duitsers ingekwartierd.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het he
den en de toekomstvisie van Van Beurden Caros
seriefabriek? Deze wordt uitgebreid beschreven in
het boek ‘Geworteld in Westland’.

