De geschiedenis 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

“De koelcel werd met klompen ijs gekoeld.”
1936

Keurslager Poleij

Huub Poleij (1911-1981) was een van oorsprong
Zeeuwse man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een man van weinig woorden, maar
wel daadkrachtig. Toen het cafébedrijf van zijn
vader failliet ging, besloot hij naar het Westland
te trekken om werk te zoeken. Huub was 18 jaar
en kon aan de slag bij slager De Bruin in De Lier.
Zijn verdiensten droeg hij af aan zijn ouders, zodat
zij hun schulden konden aflossen. Na een aantal
jaren vertrok Huub naar Naaldwijk om bij slager
Noordermeer te gaan werken. Daar ontmoette
hij Jant Noordermeer (1916-2007), de dochter van de slager, waar hij zijn leven mee wilde
delen. Huub besloot zelf een slagerij te starten
en vond een pand in ’s-Gravenzande. Huub en
Jant trouwden en gingen wonen bij de zaak aan
de Mr. De Fremerystraat. Een pand waar Huub
overigens financiering van zijn vorige werkgever
slager De Bruin voor kreeg. Huub had zelf immers
geen geld, omdat hij zijn verdiensten trouw aan
zijn ouders had afgestaan om hen uit de schulden
te helpen. Zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel resulteerde in het vertrouwen van zijn vorige
werkgever.

Het echtpaar kreeg tien kinderen, waarvan
zoon Piet (1941) al jong in de slagerij van zijn
vader te vinden was. Maar voor het zover was,
moest vader Huub eerst nog de oorlogstijd zien
door te komen. Het pand aan de Fremerystraat
grensde aan weilanden en was voorzien van
een binnenplaats. Op die binnenplaats slachtte
Huub tijdens de oorlog wel eens clandestien,
maar ook wel bij mensen thuis. Toen zoon Piet
werd geboren was Huub niet thuis; hij was
clandestien aan het slachten. Het vlees dat in
de zaak lag, was op de bon en zwarte handel
was natuurlijk aantrekkelijk. Maar Huub werd
een keer gesnapt en zat een week vast. Tijdens
een razzia wist hij een keer te ontsnappen aan
de handen van de Duitsers. Het was een spannende tijd.
De oudste 5 kinderen van de familie Poleij hielpen mee in de zaak. In 1945 eindigde de oorlog
en als vanzelfsprekend ging Piet een aantal jaren
later bij zijn vader ‘in de leer’. In 1955 startte hij
officieel als medewerker in het nieuwe pand dat
Huub had laten bouwen aan het Dingemans van
de Kasteeleplein 4.

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

Piet volgde een opleiding in het slagersvak, in
tegenstelling tot zijn vader Huub. Het was een
arbeidsintensieve tijd. Piets broer Sjak werkte
eveneens in de slagerij, waar het heel anders
aan toeging dan tegenwoordig. Piet: “De koelcel werd met klompen ijs gekoeld. Dit werd
tweemaal per week aangeleverd. In die koelcel
werd al het vlees gekoeld, maar in de nieuwe
winkel aan het Kasteeleplein hadden we onze
eerste gekoelde vitrine. Onze klanten zorgden
ervoor dat het vlees niet bedierf door het te
zouten, of te wecken, of in de kelder te bewaren. Wij hadden een pekelkelder om het vlees
en spek te zouten en zo tegen bederf te beschermen. Het vlees werd op vraag afgesneden.
Een randje vet was toen nog geen probleem.
Dat werd heerlijk opgegeten en maakte het
vlees lekker mals.”
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Keurslager
Poleij? Deze wordt uitgebreid beschreven in het
boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar
van 2016 wordt uitgegeven.

