Door Jan Zeilemaker

Hart voor hout bij de Hillegomsche
Houthandel
Pieter de Vreugd nam in december 1910 de houthandel van de weduwe Groustra
over en legde daarmee de basis voor de Hillegomsche Houthandel. Inmiddels staat
de vierde generatie, Pieter A. de Vreugd, aan het roer van het bedrijf. In een
interview met Anja Couzijn in november 2017 vertelde hij de geschiedenis van de
Hillegomsche Houthandel.
Pieter de Vreugd werd in 1865 in Katwijk geboren als zoon van een bomschuitenbouwer.
Maar toen rond 1900 de zeevisserij overging
op stalen motorschepen, die vanuit Scheveningen en IJmuiden visten, was het vissen
met bomschuiten in Katwijk voorbij.
Pieter verhuisde toen met zijn gezin naar
Bronzen naamplaat Hillegom en ging werken op de scheepswerf
van de scheepswerf van Hagedoorn & Co aan de 3e Loosterweg,
(SVvOH)
bij de Hillegommerbeek.

del van diens weduwe, Eva Margeretha
Oolgaard Snijder. “Het aankoopbewijs is
gewoon een blaadje uit een schrift”, vertelt
Pieter Axel de Vreugd, “het hangt bij ons
ingelijst op kantoor.” Op 29 december 1910
richtte mijn overgrootvader Pieter de Vreugd
de NV Hillegomsche Houthandel op bij notaris Overmeer in Nieuw-Vennep.
De scheepswerf bestond toen waarschijnlijk
al niet meer en vermoedelijk was ook Koert
Hagedoorn niet meer in het bedrijf werkzaam.
Vier generaties De Vreugd en de
Hillegomsche Houthandel *
1e generatie
• Pieter de Vreugd (1865-1945)

Daar werden toen houten vletjes gebouwd
voor de bollenkwekers, waarmee men de
bollen tussen het land en de schuur per schip
vervoerde. Koert Hagedoorn (1866-1938)
runde het bedrijf samen met een compagnon, Jan Groustra (1870-1910).
Advertentie in een
krant van 1899

2e generatie: zonen van Pieter en
Wilhelmina Steijger (1869-1944)
• Cees de Vreugd (1890-1958)
• Johan de Vreugd (1892-1930)
• Marinus de Vreugd (1896-1977)
• Wim de Vreugd (1893-1949)
• Pieter de Vreugd (1899-1967)
• Dirk de Vreugd (1905-1977)
3e generatie: zonen van Pieter en
Lena van den Akker (1905-1986)
• Willem Cornelis de Vreugd (1934-2011)
• Pieter de Vreugd (1937)
4e generatie::
• Pieter Axel de Vreugd (1966) zoon van
Pieter en Onneke Schouten
• Caroline de Vreugd (1963) dochter van
Wim de Vreugd en Joke Matthes

Naast de scheepswerf was ook een houthandel ontstaan. Nadat Jan Groustra begin 1910
op 40-jarige leeftijd overleed, kocht Pieter
de Vreugd op 12 augustus 1910 de houthan-

(* in dit overzicht staan alleen de namen
van familieleden die in het bedrijf werken
of werkten)

Hangkouserieën, aflevering 76, juli 2018

1

Het briefje waarin de
weduwe GroustraOolgaard Snijder
de houthandel voor
f 17.000,--verkoopt
aan Pieter de Vreugd
(foto Harry Prins)

Oprichting van de
N.V. Hillegomsche
Houthandel, Leidsche
Courant 28 jan. 1911

Het personeel van
de Hillegomsche
Houthandel aan de
3e Loosterweg in
1913

Pieter had zes zonen, die allemaal een functie in de houthandel kregen. Pieter: “Het
vervoer ging toen met paard en wagen en alles werd met de hand geladen.” Op een oude
foto staat ook een paard afgebeeld. Omdat
de aanvoer van het hout in steeds grotere
hoeveelheden plaatsvond, keek het bedrijf
uit naar een locatie aan een groter vaarwater, liefst met een eigen insteekhaven.

Haven – Van Meerbeekstraat
In 1918 verhuisde het bedrijf naar een
terrein tussen de Haven en de Van Meerbeekstraat, achter ’t Hof van Hillegom. De
Hofsloot, die vroeger de slotgracht rondom
’t Hof vormde, werd benut als insteekhaven
voor de houthandel.
In ’t Hof van Hillegom beschrijft A.M. Hulkenberg hoe de aankoop van het nieuwe terrein tot stand is gekomen.
In 1903 schonk de familie Van Waveren de
buitenplaats ’t Hof aan de gemeente Hillegom. De familie bood ook de gronden ten
oosten daarvan aan de gemeente aan, maar
die vond ze te duur. “Een jaar later vragen de
Heren Van Waveren de tuin aan de overzijde
van de Hofsloot, achter het raadhuis, met arbeiderswoningen te mogen bebouwen.
B & W durven niet rechtstreeks nee te zeggen; men houdt de boot ambtelijk af. Later
kan men deze ’overtuin’ voor een gevoeglijke
prijs kopen, maar dat kost geld…. Tenslotte
wil Wethouder De Vreugd de Gemeente in
dezen dan wel tegemoet komen. En zo kwam
daar dan de houthandel. En later tòch de
bebouwing, wat de Gemeente, zuinig en onhandig manoeuvrerende, altijd had willen
tegenhouden!”
Een voor die tijd moderne machinale houtbewerkingsafdeling werd opgericht. Daar
werden gaasbakken en exportkisten voor
de bloembollensector vervaardigd. In 1932
werd aan de Van Meerbeekstraat een heel
nieuw kantoor gebouwd. De Hillegomsche
Houthandel is de crisisperiode in de jaren
‘30 van de vorige eeuw zonder grote verliezen doorgekomen.
Een brand in 1939 richtte echter een grote
ravage aan, die een groot deel van het bedrijf
in de as legde.
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De kistenfabriek is in de jaren ’80 van de
vorige eeuw opgeheven omdat het gebruik
van gaasbakken en exportkisten achterhaald
raakte. Maar het bedrijf groeide en een bedrijf in een woonwijk was niet meer van deze
tijd. Bovendien wilde de gemeente Hillegom
liever woningbouw achter ’t Hof. Daarom
ging de houthandel weer op zoek naar een
andere locatie. Vaarwater was intussen niet
meer zo noodzakelijk.

LeidschDagblad, 31 augustus 1939: “Hedennacht brak brand
uit bij de Hillegomsche Houthandel welke geheel uitbrandde.
Ook de graanhandel van de heer Van Waveren werd door het
vuur aangetast en brandde gedeeltelijk uit.”
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zou in de
houthandel een geheime opslagplaats voor
aardappelen ten behoeve van de gaarkeuken zijn geweest. Pieter: “En tijdens het
zagen van stammetjes ging nog wel een iets
(bewust) fout, zodat de kachel van de personeelsleden ook kon blijven branden.”

De Hillegomsche Houthandel tussen de
Van Meerbeekstraat en de Haven met de insteekhaven.
Het hout wordt nog met de hand gelost

Het laden van hout aan de
Van Meerbeekstraat

Ter herinnering aan de houthandel
staat achter ’t Hof het beeld van
de timmerman met een kozijn
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Voltstraat in Horst ten Daal
Op het industrieterrein Horst ten Daal werden nieuwe bedrijfshallen gebouwd, die in
1992 in gebruik werden genomen. Maar het
bedrijf bleef groeien en door de verhuizing
van de buren, transportbedrijf Van Dooren,
kon het bedrijf deze opstallen in 2008
overnemen. De Hillegomse locatie van de
houthandel beschikt over een hypermoderne
machinale houtbewerkingsafdeling met geautomatiseerde aan- en afvoersystemen.
Het schild en de
oorkonde:
bij Koninklijke
Beschikking
Hofleverancier!

In 2010 vierde de Hillegomsche Houthandel
het 100-jarig bestaan van het bedrijf. Een
hoogtepunt daarbij was het “bij Koninklijke
beschikking” toekennen van het predicaat
Hofleverancier. Het schild met de bijbehorende oorkonde werd uitgereikt door de
Commissaris van de Koningin en de toenmalige burgemeester Mans.
Verschillende overnames
De houthandel is groot geworden door bedrijfsovernames. Al in 1934 werd het eerste
bedrijf overgenomen, de houthandel L. de
Broekert & Co in Zierikzee. De naam werd
gewijzigd in de Zierikzeesche Houthandel
en de jongste van de tweede generatie, Dirk
de Vreugd, vestigde zich daar toen. De Eerste Wassenaarse Houthandel in Wassenaar
werd in 1983 overgenomen; de naam bleef
ongewijzigd. Tenslotte is in 2015 in Den
Helder een nieuw bedrijf geopend. Een be-
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staande houthandel ging daar weg en met
een aantal personeelsleden is deze vestiging
nieuw leven ingeblazen.
Door al deze overnames is de naam gewijzigd in de Hillegomse Houtgroep, met
vestigingen in Den Helder, Hillegom, Wassenaar en Zierikzee. Daardoor kan het bedrijf de hele kuststrook van Texel tot en met
Zeeuws-Vlaanderen bedienen.
Meer dan hout alleen
In 2003 begon het bedrijf onder de naam
Houtconstructies Hillegom met het maken
van geprefabriceerde houten onderdelen
voor de bouw, zoals wanden, daken enzovoort. Pieter: “Aannemers vroegen hierom
om op de bouw minder te hoeven timmeren
en wij zijn daar toen in gesprongen”. Dat
gebeurde eerst in Hillegom en het bedrijf
haalde daar ook de benodigde certificaten
voor. Uiteindelijk zijn deze werkzaamheden
ondergebracht bij een van de klanten: S&N
Houtkonstrukties B.V in Wieringerwerf.
De toenemende vraag naar ruwe bouwstoffen en de groeiende wens van zzp’ers en
aannemers om alle bouwmaterialen op één
adres te kunnen kopen, deed de Hillegomse Houtgroep besluiten om in 2013 toe te
treden tot de Bouwpartner Groep (BPG).
Pieter: “Aannemers kunnen hier dus nu ook
terecht voor een volledig assortiment bouwmaterialen en niet alleen voor hout.” Er zijn
inmiddels zo’n 1500 vaste klanten, meest
aannemers, maar ook industriële bedrijven
voor houtskeletbouw.
Import van houtproducten
De Hillegomse Houtgroep importeert naaldhout (vuren en grenen) hoofdzakelijk uit
Scandinavië, Duitsland, Rusland en Canada.
Hardhout komt vooral uit Maleisië, Indonesië en Brazilië, terwijl plaatmateriaal, multiplex en diverse boards worden geïmporteerd
uit Frankrijk, Brazilië en Chili.
Het motto van de Hillegomse Houtgroep is
“Hart voor hout” en dat bereiken ze met circa 50 personeelsleden, waarvan de meeste in
Hillegom werken.
Bronnen

• Interview met Pieter A. de Vreugd door Anja
Couzijn.
• www.hillegomsehoutgroep.nl.
• Archief Hillegomsche Houthandel.
• A.M. Hulkenberg: ’t Hof van Hillegom, 1978.
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