
    Kwekerij Meerrust

Het zat in de familieaard dat hij 
tuinder wilde worden

werpt een blik op de toekomstvisie van de jongste 

generatie bedrijfsleiders. 

» 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 een expositie over 

de bedrijven organiseren.

Te koop
Inmiddels zijn er 50 mooie Westlandse familiebedrijven 

die meedoen aan het boek. Het boek is full colour en 300 

pagina’s dik. Vanaf woensdag 30 november ligt Geworteld 

in Westland in de boekwinkel. Wilt u verzekerd zijn van 

één of meerdere exemplaren en het bezorgd krijgen, 

bestel dan via onze webshop giwshop.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 

1932

Van oudsher komt de familie Barendse uit Duits-

land. Casper Barendse (1750 – 1811) en Aaltje 

 Kolcker (1755-1813) trouwden op 22 november 

1778. Samen kregen zij zeven kinderen. Zij waren 

de eerste Barendses, die zich in 1778 vestigden in 

het Westland. Ze begonnen een tuin aan de ‘Zuid-

zeyde van de Groote Gantel in Monster Ambacht’, 

de Nieuwe Tuinen in Honselersdijk.

Eén van hun kinderen, Rudolf Barendse 

(1779 – 1842), getrouwd met Petronella Hofsteede 

(1771 – 1833), kreeg vijf kinderen. Eén hiervan was 

Nicolaas Barendse (1804 – 1892) getrouwd met 

Grietje Langeveld (1811 – 1875). Zij kregen elf kin-

deren, waarvan zoon Pieter Barendse (1843 – 1921) 

getrouwd met Adriana van der Knaap (1869 – 1927), 

de tuin van opa Casper Barendse in de Nieuwe 

Tuinen in Honselersdijk voortzette. Zijn zoon Ge-

rardus (1877 – 1949) was getrouwd met Maria Valk 

(1878 – 1923) en voor de tweede keer getrouwd 

met Catharina van Zeijl (1885 – 1969). Zij hadden 

12 kinderen. Gerardus Barendse begon zijn tuin in 

de Steeg, nu de Van Ruijvenlaan in Poeldijk. Zijn 

oudste zoon Willem (1904 – 1975) was een stille 

en goedige man. Het zat in de familieaard dat hij 

tuinder wilde worden, want zijn vader bezat al een 

tuin in Poeldijk in de Steeg, nu de Van Ruijvenlaan. 

Willem werkte in de tuin van zijn vader met zijn 

broers Adriaan (1919) en Bert (1918). In de rustige 

tijd ging hij bij de kaashandel van ‘ome Jan Bors-

boom’ (geen familie, maar zo genoemd door de 

familie Barendse) helpen. Ome Jan Borsboom 

haalde altijd het overschot melk van de zes koeien 

op van Hannes Wubben in Rijswijk. Die had een 

dochter genaamd Bertha (1907 – 2013). Hij maakte 

een afspraak met Willem, dat hij op zondag naar 

de Hoornbrug moest gaan, want daar zat een leuk 

meisje met een mooie jurk. Het was Bertha, de 

vrouw met wie hij zijn leven wilde delen.

Op 29-jarige leeftijd liet Willem zijn oog vallen op 

een stuk grond aan de Kleine Achterweg dat in 

het bezit was van Willemijntje van Loenen, wedu-

we van Leen van Geest Dzn. Met een lening van 

13.000 gulden van de Boerenleenbank werd hij in 

1932 eigenaar van een kleine hectare grond. Niet 

zonder strubbelingen, want de familie Van Geest 

was protestant en Barendse Rooms Katholiek. Het 

was toen niet gebruikelijk om grond te verkopen 

aan iemand van een ander geloof, maar toch lukte 

dit. Het ging om de helft van de tuin van Van Geest. 

Hierop stonden zes druivenkasjes, één teeltkas en 

de rest bestond uit open land. Dagelijks fietste hij 

van Poeldijk naar Naaldwijk. Ook ’s winters, maar 

dat vond Bertha maar niks. Het was beter als ze 

trouwden en in Naaldwijk gingen wonen. Willem 

trouwde met Bertha op 24 oktober 1933 en ze 

gingen wonen in de Duiventorenstraat in Naald-

wijk. Hier werden twee zonen geboren. Bertha was 

een sterke, ondernemende vrouw die de touwtjes 

in handen had. “Vader was het hoofd, maar moe-

der het nekkie,” herinnert hun jongste zoon Paul 

Barendse (1950) zich. “En als het nekkie niet draait, 

doet ’t hoofd ook niks.” De crisisjaren gingen niet 

aan het echtpaar voorbij; ze hadden het niet breed. 

Toen de huur van hun woning aan de Duivento-

renstraat steeg van vier naar zes gulden, besloot 

Bertha dat ze dan net zo goed een eigen woning 

op de tuin konden laten bouwen.

Benieuwd naar de volledige geschiedenis, het 

heden en de toekomstvisie van Kwekerij Meerrust? 

Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek 

‘Geworteld in Westland’.

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

De geschiedenis van bedrijven die ten minste 
50 jaar in Westland gevestigd zijn


