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

“Naaldwijk? Zijn daar wel klanten?”
1932

Bakkerij Van Malkenhorst

‘De ondergeteekenden J. Lutmers, wonende L
 areyweg 92, te ‘s-Gravenhage, en J. van
Mensch, wonende Koningstraat, te Naaldwijk,
verklaren hiermede verkocht te hebben aan
Evert van Malkenhorst, hunne Bakkerszaak met
inventaris, cliënten, bakfiets, enz. voor den prijs
van TWEE DUIZEND TWEE HONDERD GULDEN,Tevens verklaren ondergeteekenden geen van
beiden in de gemeente Naaldwijk een bakkerszaak te zullen vestigen of vanuit een andere
plaats de door hen overgedane cliënten te
zullen bezoeken. Tevens verplicht de medeondergeteekende J. van Mensch zich van Malkenhorst bij de cliënten te introduceren. Naaldwijk
1 september 1932.’
Met deze koopakte werd Evert van Malkenhorst
(1910 - 2004) eigenaar van een bakkerswinkel in de Naaldwijkse Koningstraat. Hiermee
ging de droom van de boerenzoon, afkomstig
uit het Gelderse Barneveld, in vervulling. Zijn
vader bezat daar een boerderijtje maar het
boerenvak trok hem niet. Hij wilde bakker worden, want dat was een vak waarbij je ook zelf
wat kon maken en je niet alleen handelde. Hij

bekwaamde zich in het vak door als leerling
bij een bakker te gaan werken. Na verloop van
tijd verkaste hij naar weer een andere bakker,
allemaal gevestigd in de regio Gelderland. Hij
woonde ook intern bij al die bakkers. Op die
manier leerde hij in de praktijk de kneepjes van
het brood bakken, hoe banket te maken en wat
er allemaal komt kijken bij het runnen van een
bakkerij, winkel en een wijk. In de tijd dat hij bij
een bakker in Oosterbeek werkte, ontmoette
hij op een middag tijdens een bezorgronde een
aardig meisje: Aleida Wilhelmina Nooijen (19081985), hulp in de huishouding werkzaam bij
een oude baron. Van het een kwam het ander
en ze kregen verkering en smeedden samen
plannen voor de toekomst. Van Malkenhorst
wilde graag een eigen bakkerij beginnen en riep
daarvoor de hulp in van Jan Gras uit Zaandam,
een handelsreiziger in bakkerijbenodigdheden
en grondstoffen. Gras reisde voor zijn handel
half Nederland door en hoorde zo nog wel eens
her en der wanneer er een bakkerij te koop
kwam. Op een dag kwam Gras met het nieuws
dat dat in Naaldwijk het geval was. Samen met

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

Aleida, inmiddels zijn verloofde, ging Evert op
reis. Met het openbaar vervoer naar het westen van het land. Wat ze zagen beviel hen wel,
al had Aleida toch nog wat bedenkingen. Het
was immers crisistijd en bij het gemeentehuis
had ze een lange rij mensen zien staan om
te stempelen voor de steun. Haar gedachte
was: “Moeten we daar ons brood gaan verkopen? Zijn er daar wel klanten die dat kunnen
betalen?” Ook bij het familieberaad dat volgde,
was lang niet iedereen positief: “Waar begin je
aan?” Maar Evert was vastbesloten en de koop
werd gesloten. Het benodigde geld had hij in
de loop van de jaren al bij elkaar gespaard. De
dag voor ze met wat huisraad naar de Koningstraat in Naaldwijk trokken, traden Evert en
Aleida in het huwelijk. Ongetrouwd het avontuur aangaan was natuurlijk uit den boze.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Bakkerij Van
Malkenhorst? Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Geworteld in Westland’, dat in
het najaar van 2016 wordt uitgegeven.

