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Twee Amsterdamse groothandels in fietsen en onderdelen
gingen in 1947 samen onder de naam Westor:
groothandel Wesling, een oude (van 1900) en
gerenommeerde zaak die van eenvoudige fietsenmaker
gegroeid was tot importeur (1930). Gedurende drie
generaties (tussen 1920 en 1958) waren de belangrijkste
beherend vennoten, zoals dat toen heette, grootvader,
vader en zoon Van Doornik.

De andere fusiepartner in 1947 was groothandel Pastor,
opgericht in 1945 direct na de oorlog. Henk Pastor
assembleerde ook fietsen (merk: Klaverblad, importeerde
Engelse fietsen en Italiaanse Demm bromfietsen (felrode
racy viertakt buikschuivers). Pastor had zich gevestigd
aan het Singel 295, achteruitgang aan het Spui. Dit pand
grensde met de achterzijde aan het pand Spuistraat
246-254, de kelderverdiepingen waren aan de achterzijde
verbonden; er waren kelders en andere opslagruimtes. De
Van Doorniks en Pastor kwamen goed overeen, Van
Doornik hield tot halverwege de jaren vijftig een aantal
activiteiten in zijn eigen onderneming, maar ging samen
met Pastor verder aan de groothandel in een tijd van
wederopbouw toen de behoefte aan fietsen, bakfietsen en
carriers groot was. Westor ging er elektrische apparaten
en witgoed bij doen, brommers en scooters (van Monark)
en het liep allemaal voorspoedig tot er op 21 januari 1963
(één van de strengste en langste winter ooit in Nederland)
brand uitbrak en de panden aan het Singel en het Spui tot
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de grond toe af brandden. Het vroor namelijk dat het
kraakte, de brandweer (130 man! waren opgeroepen)
moest door 40 cm dik ijs heenzagen om bluswater uit de
gracht te kunnen pompen, kortom het bluswerk kwam te
laat op gang. De krantenfoto’s toonden ruïnes met
ijspegels als treurwilgen zo groot. De panden werden
herbouwd en er kwam een luxe sexclub in: Yab Yum.

De handel van Westor werd voortgezet in het oude
fabrieksgebouw van Simplex aan de Van Hallstraat:
bedrijfsleider K.J. Albrecht van Westor was enkele jaren
eerder directeur Leeuwenberg van Simplex opgevolgd
toen die met pensioen ging. Albrecht zou Simplex
saneren, maar in plaats daarvan werkte hij actief mee met
een stel types uit het souterrain van de
onroerendgoedwereld aan het verpatsen van de prachtige
nieuwe fabriek van Simplex (en Locomotief). Albrecht
kocht Westor ook maar en saneerde het mee.

De van Doorniks verlieten Westor na de brand van 1963
en begonnen aan een nieuw project: de ontwikkeling van
computergestuurde machines om wielen te spaken.
Behalve een besparing op arbeidskosten is het grote
voordeel dat het gewenste product volledig consistent is,
van maatvoering tot spaakspanning. Hun bedrijf, Holland
Mechanics, wordt tegenwoordig bestuurd door de
kleinzoons Van Doornik, en is wereldmarktleider op het
gebied van gespaakte wielen.
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