
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

    Bakkerij Paul Schalke

De genealogische lijn van bakkers binnen de 

familie Schalke voert terug naar Den Haag, waar 

in 1745 al een bakker Schalke gevestigd was. De 

officiële startdatum van de huidige Bakkerij Paul 

Schalke in Naaldwijk was echter 1931. In dat jaar 

kocht Jan Schalke (1903-1980) een stuk land van 

boer Van Gaalen aan de Geestweg. Deze grond 

grensde aan het weiland van boer Spruit, beter 

bekend van het terrein waar de jaarlijkse kermis 

plaatsvond. Jan verwierf de buurgrond samen 

met de heer Gram en in dat jaar 1931 bouwden 

ze samen een pand. De ene helft werd ingericht 

als melkzaak, de andere helft als bakkerij. Jan had 

eigenlijk een zaak in Loosduinen willen begin-

nen, maar hij kreeg verkering met de Naaldwijkse 

kruideniersdochter Corrie Krijger (1904-1965). 

En wat was er nu handiger dan een vrouw die al 

een klantenkring kende. Jan en Corrie trouwden 

en startten hun bakkerij daarom in Naaldwijk. In 

een kolengestookte oven werden ‘vierponders’ 

gebakken. (Tegenwoordig weegt een brood 800 

gram). De oven werd al wel een ‘elektrische oven’ 

genoemd, want deze was voorzien van de luxe 

van een lampje, zodat gezien kon worden of het 

brood al gaar was. Dat brood werd bezorgd met 

de mandfiets in alle plaatsen van het Westland. In 

Naaldwijk waren in die tijd maar liefst 21 bakkers 

gevestigd. Na de broodsanering in de jaren ’60 

waren de wijken niet ingedeeld naar de kerk die 

de bakker en zijn klanten bezochten. Dat leverde 

wel eens discussies op met klanten die hun brood 

liever bij iemand van hun eigen kerk kochten, 

maar uiteindelijk kwam het meestal wel goed. De 

klanten konden desgewenst ook hun brood in de 

winkel kopen van hun ‘kerkenbakker’, want dat 

was wel toegestaan.

Het voeren van een bakkersonderneming was 

aan vele regeltjes gebonden, herinnert Jans zoon 

Theo (1941) zich. “Ik startte als 14-jarige jongen 

bij mijn vader. We deden alles met de hand; er 

was een deegmachine en een oven, meer niet. 

Vóór 10 uur mocht geen vers brood verkocht 

worden van de regering. Deze wilde nachtarbeid 

tegengaan. We begonnen ’s morgens om 5 uur. 

We maakten na de oorlog ‘regeringsbrood’ dat 

gesubsidieerd werd en daardoor goedkoper was. 

Dat brood was een mengeling van tarwe- en 

witbrood, later ook wel bekend als ‘tarvo’. De 

Een gesneden wit bestond nog niet

»	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.	

broodprijzen stonden vast en een brood moest 

een bepaald droge stofpercentage bevatten. Zo 

werd bedrog tegengegaan en voorkomen dat 

het brood meer vocht dan voedingsmiddelen 

bevatte. We verkochten 3 soorten brood en 

8 soorten koekjes. Een puntbroodje was een 

luxeartikel. Toen ik op mijn 16e langs de pad 

reed, bestelde er iemand een gesneden wit. 

Dat bestond toen helemaal niet! Ik bracht de 

boodschap over aan mijn vader en die wist niet 

wat ie daarmee aan moest. Maar ma zei dat het 

niet uitmaakte. Ze ging naar de buren die een 

worstsnijder hadden en die boden uitkomst. Met 

de worstsnijder werd het brood in plakken ge-

sneden en per vier stuks in een koekzak verpakt, 

want broodzakken kenden we nog helemaal 

niet. Broden werden onverpakt in de mandfiets 

vervoerd.

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Bakkerij Paul 

Schalke? Deze wordt uitgebreid beschreven 

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

najaar van 2016 wordt uitgegeven.
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