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BARENDRECHT-ELEKTRA B.V.
hellevoetsluis

Voorne-Putten kent diverse bedrijven met een rijke historie. Daaronder bevindt zich 

ook Barendrecht-Elektra b.v., dat dit jaar het zestigjarig bestaan viert. Een mooie 

aanleiding om het allround elektrotechnisch installatiebedrijf uit Hellevoetsluis in de 

schijnwerpers te zetten als historisch bedrijf.

histoRisCh BeDRiJF:

van Nieuwesluis naar hellevoetsluis
Op 1 augustus 1950 werd het bedrijf 
opgericht door elektricien Wim Baren
drecht, die toen 23 jaar oud was. Hij  
begon samen met de heer De Gruijter, die 
toevallig op zoek was naar een opvolger 
voor zijn klusbedrijf. Wim Barendrecht 
ging toentertijd op pad om elektrotech
nische klussen uit te voeren, dat deed 
hij op de fiets. De Gruijter & Barend
recht, zoals de naam toen luidde, was 
gevestigd in Nieuwesluis. Deze plaats 
lag aan het eind van het Voornse kanaal 
net achter Heenvliet. Tegenwoordig is 
er, wegens de liquidatie van de deel
gemeente, niets meer van over. “Alleen 
kasteel de Oliphant,” zegt Henk Barend
recht. “Dat is steen voor steen opnieuw 
opgebouwd in RotterdamCharlois.”

 In 1954 stapte de heer De Gruijter uit 
het bedrijf. De naam wijzigde in W.H. 
Barendrecht Elektrotechniek, nog geen 
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histoRisCh BeDRiJF:

jaar later nam Wim Barendrecht de  
eerste personeelsleden aan. In die tijd 
begonnen de eerste bedrijven zich in 
de Botlek te vestigen, een gebied dat  
vanuit Nieuwesluis goed te bereiken 
was. De Botlek leverde het nodige werk 
op. BarendrechtElektra mocht er de 
aansluitingen verzorgen. In 1956 werd 
gestart met de nieuwbouw van wonin
gen in de regio en BarendrechtElektra 
werd vanaf het begin betrokken bij dat  
proces. Dit was goed voor de continuïteit 
en daarnaast een mooie kans gestaag 
door te groeien.

Het is 1967 als BarendrechtElektra 
verhuist naar Hellevoetsluis en dan ook 
de huidige naam aanneemt. Het bedrijf 
vestigt zich aan de Distelstraat, in een 
voormalige limonadefabriek. Inmiddels 
heeft het dan al enkele jaren een elektro
winkel aan de Rijksstraatweg, dus de 
gemeente Hellevoetsluis is al bekend 
met de naam BarendrechtElektra. 

vakantiewerk thuis
Terwijl vader Wim het bedrijf steeds  
verder laat groeien, zitten zoons Henk en 
Ab op school. Zij groeiden als kinderen 
op met het bedrijf. Toen ze een richting 
moesten kiezen, werd dat voor allebei 

dan ook LTS. Voor Henk was dit een 
logische keuze. Vanaf zijn elfde deed 
hij al vakantiewerk bij zijn vader in de 
zaak. “Wij kunnen zeggen dat we thuis 
vakantiewerk deden,” glimlacht Henk. 
“We maakten in de werkplaats prefab 
producten.” Toen Henk wat ouder was, 
mocht hij ook meelopen op karweien. 
“In de elektrotechniek is het toch vaak 
zo dat je een voorbeeld hebt. Dat was 
bij ons duidelijk het geval. Ik vraag aan 
sollicitanten ook altijd of ze familie in de 
elektra hebben. Dan hoor je meestal dat 
dit zo is.” Ab aarzelde eerst nog even, 
maar toen hij op school een test had 
gedaan, was ook voor hem duidelijk dat 
hij voor elektra zou kiezen. Zowel Henk 
als Ab bezocht na de LTS ook de MTS.
Na zijn schooltijd ging Henk in militaire 
dienst. Dit duurde echter niet lang. “Ik 
werd na een half jaar teruggeroepen 
vanwege onmisbaarheid in het bedrijf. 
Een jaar later overleed plots de bedrijfs
leider en er moest van het een op het 
andere moment een opvolger komen. 
Dat werd ik. Ik heb dat niet als lastig 
ervaren eigenlijk. Er was geen andere 
keus, want niemand wilde het doen. 
En het scheelde natuurlijk dat ik een  
Barendrecht was.” Dit was in 1979, toen 
er al dertig mensen in dienst waren.

Witte busjes
In 1982 trad ook Ab toe tot het bedrijf. 
Hij begon in de winkel. In 1987 besloot 
zijn vader de winkel te sluiten. “Het was 
ook lastig,” weet Ab nog. “We hadden 
veel concurrentie vanuit Rotterdam en 
het nieuwe winkelcentrum. Er werd 
best veel verkocht, maar de marge was 
laag. Ik vond het best jammer, want er  
waren veel ontwikkelingen op dit gebied. 
We verkochten radio’s, televisies, koel
kasten, wasmachines en andere huis
houdelijke apparaten. Ik heb de eerste 
thuiscomputers nog gezien. Het was 
erg leuk werk, maar niet rendabel.” De 
winkel was wel gezichtsbepalend voor 
BarendrechtElektra, want hij viel meer 
op dan het installatiebedrijf. “Oudere 
Hellevoeters zeggen vaak nog dat ze 
ons daarvan kennen,” vertelt Ab. “Tegen
woordig zijn onze witte busjes het  
gezicht van het bedrijf. Toen er eens een 
fotograaf bij ons kwam en twintig busjes 
zag staan, viel hij bijna om van ver
bazing. Hij zag vanuit zijn winkel steeds 
een wit busje rijden en had altijd gedacht 
dat dit hetzelfde busje was. Tegen zijn 
vrouw zei hij dan dat die monteur van 
ons maar weinig te doen had. Vandaag 
de dag rijden er zelfs meer dan veertig 
witte busjes door heel de regio.”

jaren ’70: de bouwjaren ’50: W.H. Barendrecht op klimschaats

jaren ’60: Lichtmasten maken in Maassluis


