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

De geschiedenis van bedrijven die tenminste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn

    Borgdorff Makelaars

Na de Tweede Wereldoorlog was het belangrijk 

dat er voldoende te eten was voor de Nederland-

se bevolking. Voor Theo Borgdorff (1930) was het 

daarom een logische stap om stage te lopen ‘in 

het meel en brood’. Zijn ouders werkten bij een 

boerenbedrijf op Goeree en waren naar het West-

land gekomen voor werk. In de oorlogstijd was er 

geen ruimte voor educatie van de kinderen. Theo 

kwam in 1942 van school en vanaf zijn twaalfde 

moest er gewerkt worden om het gezinsinkomen 

te ondersteunen. Op zijn vijftiende was de oorlog 

afgelopen. Theo werkte bij bakkerij Prins/Kools-

bergen, waar hij zijn licht opstak in het reilen en 

zeilen van het bedrijfsleven. Zo kwam hij vervol-

gens terecht bij Hus Bakkers, in die tijd bekend 

van onder andere het Kingcorn brood. Theo 

leerde veel over de wijze van bedrijfsvoering van 

die tijd. Met avondstudies breidde hij zijn kennis 

uit. Hus vroeg hem om een pensioenvoorziening 

op te gaan zetten. Kennelijk trok dat de aandacht 

van andere bedrijven, want Theo werd in 1955 

benaderd om een dergelijke voorziening ook voor 

meelfabriek Meneba op te zetten. Uiteindelijk 

belandde hij bij een pensioenfonds. En pensi-

oenfondsen belegden in aandelen en onroerend 

goed. Theo zag dat er in onroerend goed geld 

was te verdienen, waardoor zijn belangstelling 

werd aangewakkerd. ‘Onroerend goed vond ik het 

leukst,’ vertelt Theo. ‘Er was gewoon geen hui-

zenmarkt direct na de oorlog en dat zag ik met-

tertijd groeien.’ Toen zijn leidinggevenden wilden 

dat hij een makelaarscursus ging volgen, greep 

hij zijn kans. Rond 1960 werd hij beëdigd door 

de rechtbank, maar eerst moest hij een vaktest 

afleggen. Alleen diegenen die te goeder naam en 

faam waren, werden beëdigd, een regel die jaren 

later werd afgeschaft. Twee jaar later vestigde 

hij zich met een makelaarskantoor vanuit huis 

aan het Hartmanplein in Monster. Ook zette hij 

een assurantieafdeling op. Een arbeiderswoning 

kostte in die tijd 5.000 gulden, een huurwoninkje 

was verkrijgbaar voor 3,50 gulden per week. De 

huizenprijzen stegen evenals de interesse voor 

koopwoningen. Theo wist mee te bewegen met 

de markt en de zaken liepen goed. Zijn vrouw 

Janke Borgdorff-Leegwater (1928) stond hem ter-

Een arbeiderswoning kostte in die 
tijd 5.000 gulden

»	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

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.	

zijde met het aannemen van de telefoon. Van-

wege uitbreiding van de zaak werd een nieuw 

pand betrokken aan het Kerkplein in Monster. 

Ondertussen bleek de tweede generatie, Jan 

Borgdorff (1956), belangstelling voor het vak van 

zijn vader te hebben. Jan: ‘Mijn ouders stimu-

leerden dat we studeerden wat nuttig was. Met 

andere woorden: er was weinig ruimte om het 

primaat te leggen bij datgene wat je leuk vond. 

Er was geen sprake van dat je er met de pet naar 

gooide op school; je deed gewoon je best en 

anders waren de rapen gaar. Gelukkig had ik 

belangstelling voor juridische aspecten.” 

Jan volgde een studie Rechten in Rotterdam en 

was in zijn vrije tijd vaak op kantoor te vinden. 

In 1979 trad Jan toe tot het bedrijf. In 1980 

stortte de woningmarkt in. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Borgdorff 

Makelaars? Deze wordt uitgebreid beschreven 

in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in het 

najaar van 2016 wordt uitgegeven.
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