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

“Handel? Wat is dat?”
1928

Best Fresh Group | Valstar Holland

Fulps Vincentinus Valstar (1879), de vader van
Martinus (Maart) Valstar (1910-1976) had een
heldere kijk op de toekomst van zijn vijf kinderen. Drie van zijn zonen werkten bij hem in de
tuin. Dat was voldoende; voor meer handjes was
er geen plek. Toen Maart 18 jaar werd, zei vader
Fulps: “Ga jij de handel maar in.” Maart vroeg
nieuwsgierig: “Handel? Wat is dat?” Waarop Fulps
antwoordde: “Ga maar eens op de veiling kijken.”
Maart liet er geen gras over groeien. Rond half
juli 1928 huurde hij een kantoor en twee pakloodsen op de nieuwe Groenten- en Fruitveiling
‘Naaldwijk’ aan de ’s-Gravenzandseweg. De loodsen waren gelegen aan een zijtak van een spoorlijn, zodat de wagons direct vanuit de pakloodsen konden worden geladen. Huurprijs van het
kantoor en beide loodsen bedroeg 600 gulden
per jaar. Maart moest alles nog opbouwen en kon
bij zijn vader en grootvader 10.000 gulden lenen.
De Firma M. Valstar werd in hetzelfde jaar 1928
opgericht.
De eerste vijf jaren waren moeilijk. De onervarenheid van Maart en de economische crisis van

de beginjaren ’30 maakten een goede start van
zijn bedrijf lastig. Broer Cees was al bij zijn vader
uit de tuin weggegaan om Maart te helpen. Hij
ging naar Engeland om nieuwe klanten te vinden
en bezoeken. Vijf jaar na de oprichting van het
bedrijf was er nog geen winst gemaakt, maar ook
geen verlies. Dat veranderde toen Maart in 1934
trouwde met Ger Kuyvenhoven. Zij nam een leuke spaarpot mee en in hetzelfde jaar konden de
leningen worden afgelost.
In 1936 trad de heer P. Groeneveld tot het bedrijf toe. Hij startte als boekhouder en werd in de
daaropvolgende jaren ook firmant, aandeelhouder en directeur. Het bedrijf draaide redelijk goed,
maar een nieuwe vijand lag op de loer: de Tweede Wereldoorlog. Zowel zakelijk als privé bleek
de oorlog een afschuwelijk drama voor de familie
Valstar in petto te hebben. Zakelijk werd de
handel gedurende de oorlog kapot gemaakt. En
privé verloor de familie zowel (groot)vader Fulps
als zijn zoon Leendert. Beiden door de Duitsers
vermoord. De zoon van Maart, Fulps Vincentinus
(Ful) Valstar (1937) kan het zich nog goed herinneren. “Ik was nog klein, maar ik weet nog dat de

Meer info op www.geworteldinwestland.nl

familie in rep en roer was. Iedereen huilde. ‘Opa
is dood,’ werd mij verteld. Meer niet. In die tijd
probeerde men kinderen te beschermen voor
akelige gebeurtenissen. Ik zie de begrafenisstoet nog aan mijn geestesoog voorbijtrekken,
maar ook daar mocht ik niet bij aanwezig zijn.’
Grootvader Fulps was opgepakt vanwege een
moord die iemand anders pleegde op een NSBer. Als oprichter van het Centraal Bureau van
Tuinbouwveilingen in Nederland en voorzitter
van het bestuur genoot Fulps grote bekendheid.
De bezetter vermoordde hem op 31 augustus
1944, een represaille die ook wel bekend is onder de naam ‘Silbertanne’; hij zat niet in het verzet en had niets met de moord te maken. Later
bleek dat zijn zoon Leen op 4 september 1944
in Vught werd gefusilleerd. Leen was verzetsstrijder en medeoprichter van de Nederlandse
Knokploegen.
Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het
heden en de toekomstvisie van Valstar Holland?
Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek
‘Geworteld in Westland’, dat in het najaar van
2016 wordt uitgegeven.

