De gechiedenis van bedrijven die tenminste
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. Optioneel kan het boek
een persoonlijk tintje krijgen, zodat het een uitermate geschikt geschenk is
voor zakenrelaties, familie, medewerkers, vrienden en kennissen.  

» 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 de bedrijfsgeschiedenis
een plek geven op hun website.
» Het Westlands Museum zal een expositie over de bedrijven
organiseren.
Deelname
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan dit project?
Neem dan contact op met Jan-Willem van den Beukel,
tel. nr. 06 – 41 70 69 41 of mail naar
jwbeukel@geworteldinwestland.nl.
Meer informatie op www.geworteldinwestland.nl

Schoenen
moesten
stevig
zijn
Electrische schoenmakerij L. Voorberg
‘Voorberg Schoenen’ is al sinds mensenheugenis met de stad ‘s-Gravenzande verbonden. Al in de 19e eeuw kon men bij een der
voorvaderen van de huidige eigenaar terecht
voor de aanschaf van een paar schoenen. Zo
maakte overgrootvader Johannes Voorberg
bijvoorbeeld hoge waterdichte laarzen, bestemd voor de arbeiders die de Nieuwe Waterweg hebben helpen graven (1863-1866).
De eerste winkel van Voorberg stond in de Breeje Durpse Heerenstraat en... zit daar nog steeds.
Nu kennen wij die straat vandaag de dag beter
als Langestraat. In het pand waar Voorberg ooit
begon zijn ondanks verschillende uitbreidingen
en verbouwingen nog een paar authentieke elementen zichtbaar.
Voornoemde Johannes Voorberg werd begin twintigste eeuw opgevolgd door zijn zoon
Lambertus. ‘Electrische schoenmakerij L. Voorberg’ stond in sierlijke letters op het raam. Het
was in die tijd een schoenmakerij in de ware zin
des woords. Samen met zijn personeel maakte Voorberg schoenen voor de verkoop. Geen
modegevoelige artikelen zoals tegenwoordig.
Ze moesten vooral stevig zijn en lang mee gaan.

Kleur, comfort en hoe ze eruit zagen, was van
ondergeschikt belang.
Lambertus had zes zonen. zijn jongste zoon
Cornelis (in 1897 geboren boven de winkel) kwam
in de periode tussen de twee wereldoorlogen in
de zaak. Ook Cornelis was een nijver vakman. Dat
bleef zo tot na de Tweede Wereldoorlog. Langzaam werd het zelf schoenen fabriceren minder
en werden de eisen van de klant groter.
Inmiddels was de vierde generatie, Leen Voorberg (1929) in de zaak gekomen. Leen had eerst
de tuinbouwschool gedaan maar werd uiteindelijk toch ‘schoenenboer’. Een volbloed ambachtsman, ‘onder rijkstoezicht gediplomeerd
schoenhersteller’. Het zelf maken van schoeisel
volledig meester.
Echter, steeds meer werden schoenen betrokken bij kleine fabriekjes uit Noord-Brabant. Eén
keer per week trok Leen Voorberg daarheen om
schoenen te kopen. “De voorraad zit tussen de
achterwielen,” was een gevleugelde uitspraak
van hem. Daarmee wilde hij zeggen dat wat
de klant de ene week wilde hebben, maar niet
beschikbaar was in zijn of haar maat, de andere
week beschikbaar was. Hij wist precies waar hij
moest zijn voor welke schoenen of laarzen en
was er kind aan huis.

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

De vijfde generatie Cees (Cornelis) Voorberg, in
1969 geboren, ook al geboren boven de winkel,
was tot zijn 19e jaar niet in die winkel te vinden.
Hoewel bij wijze van spreken ‘geboren in een
schoenendoos’ had de schoenenzaak niet meteen zijn interesse. Liever werkte hij voor een extra zakcentje in de tuin. De echte schoenenvonk
sloeg min of meer pas over midden jaren tachtig.
Cees stond in militaire dienst en werd gevraagd
even bij te springen.
Dat beviel zo goed dat hij zich hierna op het
schoenenvak ging richten en zijn vakdiploma’s
haalde. Pa nam zijn zoon er wel eens tussen. Zo
werd Cees door zijn vader met een paar dozen schoenen naar een klant gestuurd. Wat pa
wist, en zoon niet, was dat deze één houten
been had. Het moet een hilarisch moment zijn
geweest toen de jonge Cees aan het aanpassen sloeg en er eerst een been moest worden
aangeschroefd.
Benieuwd naar de geschiedenis, het heden en
de toekomstvisie van Voorberg Schoenen? Deze
wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van 2016
wordt uitgegeven. Deze serie in Groot Westland
wordt in september voortgezet.

