
ouder westland
 
Luxe, maar wel met trekhaak
 

Joop Stolze naast een oude Mercedes,
gewild bij veel tuinders in De Lier.
THIERRY SCHUT

De Droog-garage in de Naaldwijkse
Prins Bernardstraat; rechts een
Studebaker-bedrijfsauto.
MARCEL VAN DER VLUGT

Westlanders en auto's. Er waren -
en zijn - wel autogekken, maar
gemiddeld waren vierwielers voor
hen slechts een middel om
teeltproducten naar de veiling te
brengen. En ook nu nog rijdt de
gemiddelde Westlander 'normaal'.
Ergens tussen Kia en Audi.

RIEN VAN DEN ANKER

 Emil Droog is van de derde
generatie Droog-garagisten. Een
type met motorolie in het bloed,
geboren boven de garage aan de
Naaldwijkse Dijkweg. Het
autobedrijf - oorspronkelijk in
Naaldwijk, later in 's-Gravenzande -
stopte na 75 jaar omdat er geen
opvolging was. Eerst waren er
Studebakers en Hillmans, later de
merken Simca en Renault.

De inmiddels tachtiger vertelt: ,,Na
de oorlog waren er vrijwel geen
auto's in het Westland, maar wel
oude, grote Amerikanen, zoals een
Pontiac of een Oldsmobile. En die
wilden veel tuinders graag kopen

om voor de tuinderij te gebruiken.
Dan werd de helft van het dak
afgezaagd en werd achter de
voorbank een platte houten bak
aangebracht, waarop de
veilingkistjes konden staan."

Aanhangwagen

De Westlandse autogeschiedenis is
eigenlijk heel simpel, de tuinbouw
volgend. Begin jaren zestig ging het
veel tuinders al beter en kwam er
een Renault, Volkswagen of Simca
'op de wurft'. Waarachter een
aanhangwagen kon worden
gekoppeld. ,,Een tuinder herkende
je toen aan een trekhaak achter
een luxe wagen'', lacht Droog.

Die aanhangwagens werden
gewoon besteld bij bijvoorbeeld
smederij Jan van Lenteren aan de
Geestweg in Naaldwijk, die ze bijna
pasmaat en handgemaakt leverde.
Er waren ook wel tuinders die een
VW pick-up hadden, soms met
dubbele cabine, maar ook die
werden dan voorzien van een
speciale houten vloer voor
veilingkistjes. ,,In die tijd waren
vooral de Opel Rekord en de Ford
Taunus favoriet, maar ook grotere
middenklassers als de Simca
1300/1500. De meer gefortuneerde
Westlander reed in een
Studebaker."

Mede door de almaar groeiende
welvaart kwamen er op de
tuinderijen meer kleinere en
middelgrote vrachtwagentjes, zoals
bijvoorbeeld de Opel Blitz en de
Ford Transit. De luxe auto's werden
steeds groter, vooral Ford en
Borgward waren in die
middenklasse populair.

Thunderbird

De vraag naar echt grotere
modellen als de Opel Kapitän of
Senator steeg eveneens; een
enkeling waagde zich aan een
grote Chevrolet Bel Air of een Ford
Thunderbird. Weer later volgden

BMW, Mercedes en Volvo; pas de
laatste jaren is daar de Audi qua
populariteit bijgekomen.

Droog vertelt dat er ook een tijd is
geweest dat echtgenotes
doorslaggevend bepaalden welke
kleur het zou worden. Als man en
vrouw samen bij hem in de
showroom kwamen dan wist de
man al precies wat hij wilde. En
werd er vrij snel alleen nog even
onderhandeld over accessoires.
,,Maar vrijwel altijd wilde moeder de
vrouw nog verder onderhandelen.
Of er toch nog niet een radio of een
extra matje bij kon."

Transportbedrijven

In de eerste jaren ging de tuinder
nog zelf met zijn 'karretje' vol
producten gezellig naar de veiling
en tufte dan met leeg fust in de
loop van de ochtend weer terug
naar huis. Maar in de loop der jaren
werden veel Westlandse bedrijven
groter en groter en kwam er steeds
meer behoefte aan aparte
transportbedrijven. De grote
tuindersbedrijven laten het vervoer
van en naar de veiling en klant nu
volledig uitvoeren door derden.

,,Heden ten dage is er eigenlijk
geen echte tuindersauto meer. Die
rijdt nu een Kia of een Audi en alles
wat daartussen ligt,'' aldus Droog.
,,Een auto is ook allang niet meer,
zoals vroeger, een beetje om mee
te pronken, met veel chroom en
dergelijke. Tegenwoordig zijn veel
Westlandse auto's aan de
buitenkant heel gewoon. Maar ze
hebben wel vaak een bijzondere
motor onder de kap en van achter
het stuur de modernste,
technologische snufjes binnen
handbereik. Dat vinden
Westlanders wel leuk."
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