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

De wortels van Keurslager Van Leeuwen – al sinds 

1927 gevestigd in een fraai monumentaal pand 

in de Naaldwijkse Rembrandtstraat – liggen in het 

Westland. Ook al stond de wieg van de oprichter, 

Nicolaas Franciscus van Leeuwen in Voorschoten. 

Op zijn twaalfde werd hij naar Delft gestuurd, naar 

de slagerij van een oom, waar hij in de kost kwam 

en ging werken als slagersjongen. Daar leerde hij 

de eerste beginselen van het slagersvak.

Na een paar jaar kwam hij terecht bij slagerij 

Scholtes in de Poeldijkse Voorstraat, waar hij zich 

ontwikkelde tot allround slager. 

In 1921 vestigde hij zich in Naaldwijk waar hij in 

de Molenstraat op de hoek met de Emmastraat 

een pandje huurde. De zaken liepen zeer voor-

spoedig. In 1927 kocht hij een kaal stuk grond, 

‘een scheef hoekie’, in de nabijgelegen Rem-

brandtstraat. Tegenover het postkantoor en de 

Christelijke lagere Rehoboth school. Nadat de 

koop was gesloten, moest hij bij de burgemees-

ter komen. “Man, wat heb je nou gedaan,” barstte 

die meteen bij binnenkomst los. Bleek dat een 

voorwaarde van bebouwen van dat stuk grond 

was, dat je net zo hoog moest bouwen als de 

genoemde buurgebouwen. Dat was schrikken, 

maar Van Leeuwen zette door en in 1928 ging 

de winkel open. ‘Rund- kalfs en varkensslagerij’ 

stond er op de gevel. Ook op de nieuwe plek 

deed slagerij Van Leeuwen het goed. Het klan-

tenbestand groeide gestaag. 

In de oorlog ging het slecht met de slagerij. Er was 

moeilijk aan vlees te komen. Meer dan de helft 

van de omzet viel weg. Ter compensatie ging hij 

schilderijen verkopen. Een aparte keuze misschien, 

maar Van Leeuwen was sowieso al een liefhebber 

van schilderijen. 

In 1951 belandde oude heer Van Leeuwen in het 

ziekenhuis voor een operatie. Niet veel later na-

men Nic en zijn vijf jaar oudere broer Wim de zaak 

over. “Vader was vleeshouwer en geen worstma-

ker. Dat  pakte Nic bij de overname op. De worst-

makerij is de kurk waar de slagerij op drijft. Daar 

maakt een goeie slager het verschil”. 

Midden jaren zeventig kocht Nic zijn broer Wim 

uit. Die bleef wel bij de zaak betrokken. Hij kwam 

“De worstmakerij is de kurk waar 
de slagerij op drijft”
              Keurslager van Leeuwen 

»	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.	

in dienst bij zijn broer; Wim in de winkel, Nic op de 

achtergrond. “Slager zijn betekende dag en nacht 

klaarstaan voor de klant,” vertelt Nic lachend. “Op 

een kerstavond komt Toon Saarloos de kapper, 

een vaste klant, aan de deur: ‘Je bent de rollade 

vergeten’. Nou dan ga je die nog maar even klaar-

maken natuurlijk. De klant is koning. Komt ie een 

week later met een schuldig gezicht bij me bin-

nenlopen: ‘Sorry Nic, mijn vrouw had de rollade bij 

slager Jansen besteld’.” 

In 1989 was het tijd voor een volgende genera-

tiewissel. Zonen Mark en Paul gingen verder. Ook 

zij verbouwden na de overname. De ingang werd 

verplaatst van de hoek naar het midden en de 

worstmakerij werd aangepast aan de moderne tijd. 

Na een paar jaar van verbouwen was de zaak weer 

helemaal up-to-date voor de komende jaren. 

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Keurslager Van 

Leeuwen? Deze wordt uitgebreid beschreven in 

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

van 2016 wordt uitgegeven.
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