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

Op woensdag werden er worst, hammen
en vleeswaren gemaakt
1926

Slagerij Aad Groenewegen

A.H. (Arie, 1897–1980) Groenewegen werd
geboren aan het Sint Jorispad in Naaldwijk en
groeide op in een gezin dat zeventien kinderen
telde. Zijn vader was tuinder, maar Arie had nooit
de ambitie om in de voetsporen van zijn vader
te treden. Hij wilde slager worden. Om het vak
tot in de puntjes in de vingers te krijgen, ging hij
in de leer bij slager Kester in Naaldwijk, slager
Scholtes in Leidschendam en in de Amsterdamse
Jordaan bij de Joodse slager Fontein. Arie pakte
zijn leerschool serieus aan en ontwikkelde zich
tot een uitstekend vakman. Hij trouwde met Ber
ta van der Staay (1899–1973), een bakkersdoch
ter uit Breukelen.
In 1926 opende Arie zijn eigen slagerij in Honse
lersdijk aan de Dijkstraat 61. Op de gevel van de
slagerij prijkte de naam ‘A.H. Groenewegen’.
Iedere week ging Arie naar de veemarkt in Rotter
dam. Tot 1950 werd ’s maandags het vee op de
zaak geslacht. Na 1950 werd het in het slachthuis
in Naaldwijk geslacht en de volgende dag naar de
zaak gebracht. Het vlees werd dan in grote stuk
ken op de nek de zaak in gesjouwd. Koelcellen
bestonden nog niet. Om het vlees tegen bederf

te beschermen werd een kleine ruimte ingericht
waar met grote ijsblokken werd gekoeld. De
ijsblokken werden eveneens door een bedrijf aan
huis bezorgd. Diezelfde dag werd het vlees uitge
beend en voor de verkoop gereed gemaakt. Op
woensdag werden er worst, hammen, vleeswaren
gemaakt en meer gehakt gedraaid dan op ande
re dagen. Donderdags werden de restanten van
de koe en het varken uitgebeend, uitgevliesd en
panklaar gemaakt. Gedurende de gehele week
werd het bestelde vlees bij klanten bezorgd, eerst
met de mandfiets, later met een bromfiets en
weer later met een bestelauto. Met behulp van
twee knechten en een dienstmeisje werd keihard
gewerkt om alles draaiende te houden en af te
krijgen. Knechts woonden meestal intern. Het
vlees werd tot aan Den Haag bezorgd en als er
iemand trouwde, ging men netjes vragen of zij
klant wilden worden.
Arie stond bekend als een serieuze man met veel
kennis van mooie stukken vlees, zoals rollades,
runderribstukken en entrecote. Met zijn vrouw
Berta aan zijn zijde, ‘een pronte vrouw in een
witte slagersjas’ bouwde hij een goedlopend

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

bedrijf op. Ze kregen samen zes zonen en twee
dochters. Van de zonen werden er vier slager,
waaronder de jongste zoon Nic Groenewegen
(1936–2012).
Nic hielp als tienjarige jongen al mee door
de bestellingen te bezorgen. Hij ging op zijn
zestiende naar een oom in Utrecht en werkte
daar in de slagerij. Hier zat hij ook een dag in
de week op de vakschool. Toen Nic vier jaar
bij zijn oom aan het werk was geweest, kwam
hij naar Honselersdijk in de zaak van zijn vader.
Het was niet de gewoonte dat meewerkende
kinderen een volwaardig loon ontvingen. Nic
kreeg in het begin dan ook zakgeld. Hij ont
moette in 1963 Annie van der Krogt (1942),
boerendochter uit Zoeterwoude. Annie voelde
niets voor het boerenbedrijf en ging enthou
siast in de leer bij haar schoonvader.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Slagerij Aad
Groenewegen? Deze wordt uitgebreid be
schreven in het boek ‘Geworteld in Westland’,
dat in het najaar van 2016 wordt uitgegeven.

