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Een eeuw dienstbaarheid aan de bedrijfsbelangen
in de houthandel
Leo van Gerdingen en Kees de Vries

1909 – 2009: 100 jaar VVNH, een eeuw dienstbaarheid
Er wordt wel eens gekscherend gezegd dat houthandelaar een van de oudste beroepen ter wereld is.
En als je erover nadenkt, zou dat wel eens kunnen kloppen. Hout is het oudste bouwmateriaal dat al
millennia lang op alle continenten wordt toegepast. Nederland in het bijzonder heeft een speciale band
met deze grondstof. We danken er zelfs onze naam aan: in de negende eeuw werd naar onze regio
verwezen als Holtland of Holdland, dus: “houtland” of Holland. Later hebben we ons overvloedige
bosareaal ingezet voor de scheepsbouw die ons in staat stelde bloeiende overzeese handelsrelaties op te
bouwen. Met die lange historie is het opmerkelijk dat het feitelijk pas aan het begin van de vorige eeuw
tot de vorming van een branchevereniging voor de houthandel is gekomen.
In de huidige tijd speelt de toepassing van hout als vernieuwbare grondstof niet alleen economische, maar ook een niet mis te verstane maatschappelijke
rol. Ik noem de inzet bij duurzaam bouwen en concepten als cradle-to-cradle. Voor de Nederlandse overheid is een sterke en kundige sectorpartner
op dit gebied onontbeerlijk. De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen en de voorloper Nederlandse Houtbond speelt die rol al vanaf de
jaren tachtig van de vorige eeuw. Eerst in het Convenant Tropisch Hout, daarna in samenspraak met producentenlanden als Maleisië en Kameroen ook
internationaal. We hebben veel energie gestoken in de totstandkoming van een Beoordelingsrichtlijn (BRL) en zijn actief in internationale organisaties
om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te stimuleren, vastgelegd in een door alle lidbedrijven ondertekend beleidsplan en een daaraan
verbonden bedragscode. En nu die handelswijze een nog immer groeiende beschikbaarheid oplevert, wordt er gestreefd het duurzaam geproduceerd
hout een juiste plek in het bouwproces te geven.
Op de navolgende pagina’s vindt u in vogelvlucht de eerste honderd jaar van onze vereniging. Hoewel de economische situatie nu, net als 25,
50 en 75 jaar geleden moeilijk is, kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. We zijn dan ook erg verheugd dat het Hare Majesteit Koningin Beatrix
heeft behaagd de vereniging bij het honderdjarig bestaan het predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen, zodat we de tweede eeuw tegemoet zullen treden als
Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen.
Cees Boogaerdt, voorzitter Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen.
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Het Stoomschip “LEVENSAU” van Riga, te Amsterdam lossende op
6 juni 1908.

J.M.C. de Jong Luneau (l), initiator van de Bond van Houthandelaren
in Nederland.
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1909-1933: Alle begin is moeilijk
In de eerste jaren van de 20ste eeuw zien de werkgevers in Nederland in toenemende mate de noodzaak van collectieve belangenbehartiging in.
Zo ook in de houthandel. Een gezamenlijke stem naar zowel de in opkomst zijnde werknemersorganisaties als regering en parlement die beide een
steeds bepalender invloed op het bedrijfsleven krijgen, betekent immers een breder gedragen, invloedrijker stem.
Rond 1907 bestaat er in de houtsector een algemeen gevoel van ontevredenheid als gevolg van een hevige, en soms met unfaire middelen gevoerde
concurrentiestrijd met teleurstellende bedrijfsresultaten tot gevolg. Deze situatie is voor J.M.C. de Jong Luneau (directeur van een houthandel in
Arnhem) aanleiding in het geweer te komen. Samen met de al in 1901 opgerichte lokale Bond van Werkgevers in het Houtbedrijf te Zaandam (later
de Bond van Werkgevers in het Houtbedrijf en voor de Havenaangelegenheden) houdt hij onder hun bekende houthandels een inventarisatie naar de
behoefte aan een landelijke organisatie. Aan het begin van de vorige eeuw waren lang niet alle houthandels op een of andere wijze geregistreerd.
Op 24 september 1908 schrijven beiden een vergadering uit om met de aanwezige twintig houthandelsbedrijven te besluiten dat ‘de oprichting eener
algemeene vereeniging van den Nederlandschen Houthandel gewenscht en door den omstandigheden gewettigd is.’
Een oprichtingscomité roept alle bij hen bekende houthandelaren op om op 8 juli 1909 om 13.00 uur bijeen te komen in het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen te Utrecht. De 29 aldaar aanwezige bedrijven richten de Bond van Houthandelaren in Nederland op met een eigen statuut en
huishoudelijk reglement. Het bestuur bestaat uit vijftien leden: voor een derde houtimporteurs, een derde houtzagerijen en een derde houthandelaren.
Alle 65 bedrijven die in de voorbereidingsfase de gevraagde tien gulden ter bestrijding van de kosten bijdragen, worden als lid beschouwd. De
contributie bedraagt 25 gulden per jaar; het jaarsalaris van de secretaris fl. 500,-. Eerste voorzitter is de heer H. Endt.
Eind 1909 telt de vereniging slechts 56 leden; een aantal bedrijven heeft nog geen definitief besluit tot toetreding genomen. Vele houthandelaren,
soms uit dezelfde regio, hebben elkaar nog nooit ontmoet en spreken over vakbelangen is nieuw. Een aantal regionale vergaderingen moet daar
verandering in brengen en de jonge vereniging nadrukkelijker in beeld brengen. In 1913 overschrijdt het ledental de 100.
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Van wind naar stoom.

Aan het begin van de vorige eeuw telde Nederland nog enkele
werkende zaagmolens, zoals deze in Leiden.
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Mallejan was een vaste werknemer om hout te vervoeren.

De doelstellingen van de Bond van Houthandelaren in Nederland (1909).
-	Het voorstaan der belangen van den houthandel, hetzij door te dienen van advies of door te requistreeren van de reegering, de provinciale,
waterschaps- en gemeentebesturen;
-	De instelling van een raad van arbitrage in geval van keuringsgeschillen;
-	De stichting van een informatiebureau;
-	Het streven naar meerdere rechtszekerheid, zoowel voor de ontvangers van hout uit het buitenland als bij levering aan derden;
-	Het bevorderen van medezeggenschap der leden in het beheer van failliete boedels;
-	Het bevorderen van oordeelkundige beperking van het risico bij leveringen;
-	Het verzamelen van gegevens ter verkrijging eener juiste statistiek;
-	De uitgifte van geschriften of van een eigen orgaan.
In de strekking van die doelstellingen is in de loop der jaren principieel weinig gewijzigd, maar het valt op dat de sociale belangenbehartiging in
1909 officieel op dat moment nog ontbreekt. ‘De mogelijkheid tot het nemen van dwingende maatregelen, ingrijpend in de verhouding tussen
de individuele leden en hun arbeiders’ wordt in 1914 (het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog) aan de statuten toegevoegd.

Hoe fragiel de jonge vereniging nog is, blijkt in 1911 bij de oprichting van een eigen Informatie- en Incassobureau. Zowel medewerking als inlichtingen
over wanbetalers zijn onvoldoende door een gebrek aan gemeenschapszin. In 1914 wordt het bureau opgeheven, en de activiteiten verhuizen naar
de overkoepelende Bond van Vereenigingen van fabrikanten en handelaren in materialen voor het Bouwbedrijf (Bond der Bonden), waarvan ook de
Hibin (bouwmaterialenleveranciers) en de Nederlandsche Vereeniging van IJzerhandelaren deel uit maken.
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Inlands hout, met 2 pk uit het bos gehaald.
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De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zet een groot deel van Europa in vuur en vlam. Hoewel de strijd zich door Nederlandse neutraliteit voornamelijk
in België en Noord-Frankrijk afspeelt, komt de houtimport uit met name Midden- en Oost-Europa onder zware druk te staan. Rusland vaardigt
een exportverbod voor hout uit. Levering van gekochte (en soms al betaalde) partijen vertraagt. Strenge formaliteiten moeten het leverende oorlogvoerende - land de zekerheid geven dat het hout niet bij de vijand belandt. Transport vanuit Oostenrijk-Hongarije en Duitsland is vanwege de
oorlog een hachelijke zaak. Vanuit Zweden kan wel een regelmatige aanvoer van hout georganiseerd worden. De Bond beijvert zich met diplomatieke
middelen en bezoeken aan Midden- en Oost-Europa om de houtvoorziening zo goed mogelijk plaats te laten vinden. Door de moeilijke omstandigheden
in de oorlogsjaren onderkennen veel houthandelaren de belangrijke rol van de Bond. Eind 1918 is het ledental opgelopen tot 174.
Met het ledental groeit ook de diversiteit. In 1918 onderzoekt een commissie verdere verbetering van de organisatiestructuur en professionalisering
van de Bond. De structuur met slechts één bestuurslaag voor het brede spectrum van de gehele houthandel voldoet niet langer. Er komen groepen
die ieder een deelgebied van de houthandel vertegenwoordigen. Dit maakt tevens toetreding van bij de houthandel betrokken bedrijven als
meubel- en kistenfabrikanten mogelijk. Aldus worden negen vakgroepen gevormd en twee geografische groepen: De Maashavens en de Groninger
Houthandelaren. Ieder heeft een eigen bestuur. Een aantal houtbedrijven is lid van meer groepen, omdat het onderscheid tussen de verschillende
vakgroepen soms behoorlijk triviaal is: ‘Importeurs van zachthout over land’, ‘Importeurs van zachthout over zee’ en ‘Grootimporteurs van zachthout
over zee’. Naam en samenstelling van de groepen zal de komende decennia voortdurend wijzigen.
Iedere groepsvoorzitter maakt deel uit van het zestienkoppige hoofdbestuur dat onder leiding staat van de heer C. Gips. De verenigingsnaam wordt
ingekort tot Nederlandsche Houtbond. In mei 1919 vestigt het bondsbureau zich op de eerste verdieping van het Polmanshuis aan de Warmoesstraat
197-199 te Amsterdam. Directeur-secretaris, de heer J. Regtdoorzee Greup, stuurt de organisatie aan.

Al vanaf circa 1880 wordt iedere maandag in twee grote benedenzalen van het Poolsche Koffiehuis aan het Rokin te Amsterdam de Houtbeurs
gehouden. Hier wisselen bij de houthandel betrokkenen nieuwtjes uit over bijvoorbeeld verladingen en dergelijke. Het is er vaak zo druk en
gezellig dat de Nederlandsche Houtbond een College van Beurscommissarissen instelt om een en ander in goede banen te leiden.
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Lonen en arbeidsomstandigheden worden onder de
loep genomen.

Teruglopende houtconsumptie, moordende
concurrentie.

In 1920 werkt een commissie aan herziening van de minimum zaag- en schaaftarieven.
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In 1919 wordt met wisselend succes getracht de handel met Midden- en Oost-Europa weer te normaliseren. De reorganisatie van 1918 werpt
inmiddels de vraag op of de decentralisatie niet te ver is doorgeschoten en het aantal groepen in de toekomst teruggebracht zou moeten worden.
Voor de Zagerijen en Schaverijen levert een helder rapport een belangrijke bijdrage om de lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de houthandel tot
meer normale verhoudingen terug te brengen.
In 1920 wordt een sinds de oprichting statutair vastgelegde wens gerealiseerd: een vakblad voor de houtbranche. De uitgave van een volledig in
eigen beheer ontwikkeld en uitgegeven blad blijkt om financiële redenen niet haalbaar. Moorman’s Periodieke Pers N.V. start het weekblad ‘HOUT’
met daarin de rubriek ‘Het Houtbedrijf, orgaan van den Nederlandschen Houtbond, de Nederlandsche Vereeniging van werkgevers in het kuipers- en
kistenmakerbedrijf en de Nederlandsche Vereeniging van fabrikanten van timmerwerken’. Een kwartaalabonnement kost in 1920 fl. 5,-.
Naast de interne strubbelingen heeft de Nederlandsche Houtbond het ook druk met het in 1918 opgerichte overheidsbedrijf N.V. Centrale
Bouwmaterialen Voorziening (CBV). De aangesloten aandeelhouders (met name gemeenten) willen hun projecten op die manier op een goedkope
wijze voorzien van bouwmaterialen. In de praktijk schaadt dat echter de belangen van de commerciële toeleveranciers. De Nederlandsche Houtbond
en andere werkgeversverenigingen maken voortdurend ernstig bezwaar tegen de werkwijze en het bestaan van dit instituut, in 1920 uitmondend in
een boycot. Dit onderstreept voor velen de noodzaak van vrije concurrentie in de handel in hout en bouwmaterialen. De boycot heeft succes en toont
het belang van een gezamenlijke stem: een jaar later wordt de CBV geliquideerd.
In 1920 treden de houtagenten als aparte groep toe tot de Bond. De net opgerichte commissie ISEA (Industriële en Sociaal-Economische
Aangelegenheden) sluit het eerste Landelijk Collectief Arbeidscontract met de werknemers in de houthandel. Het betreft een mantelcontract zonder
verbindendverklaring voor de Houtbondleden, laat staan de niet-Houtbondleden. Vele cao’s zouden daarna nog volgen. Dit en het succes in de strijd
tegen de CBV vergroten het ledental tot 244 ultimo 1920.
Als in 1921 voorzitter Gips overlijdt, volgt de Groningse houthandelaar G. van Calcar hem op. Hij zal deze functie tot 1939 bekleden.
In 1920 werkt een commissie aan de herziening van de minimum zaag- en schaaftarieven voor een betere rentabiliteit. Het in 1921 geformuleerde
compromis verdwijnt uiteindelijk in de prullenbak. In 1925 wordt de vaststelling van minimumtarieven weer aan de individuele leden overgelaten.
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Het bestuur trakteerde de leden na de ledenvergadering van 1929 op een busrit door Maastricht.
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In de (slecht bezochte) jaarvergadering van 1925 wordt een verzoek tot een gezamenlijke maaltijd na afloop van de vergadering wegens gebrek
aan belangstelling afgezegd. Maar de tijden kunnen veranderen. Jaarvergaderingen worden vanaf 1927 in de regio gehouden, gekoppeld aan
feestelijkheden. Hierdoor wordt naast het nuttige, ook de sociale component van de vergaderingen belangrijk.
In de jaren 1920-1925 rommelt het. In een markt met moordende concurrentie neemt een aantal leden het niet zo nauw met de ethiek. Buitenstaanders
met te weinig ervaring, vakkennis en kapitaal slaan op slinkse wijze munt uit de abnormale naoorlogse omstandigheden. Stemmen klinken op om
de wantoestanden te beëindigen door een sanering van het ledenbestand. Uit groepsvergaderingen komt echter de zienswijze naar voren om dit
probleem niet door strijd, maar door onderlinge samenwerking op te lossen. Iedere groep benoemt een klachtencommissie (later vertrouwenscommissie
genoemd). Deze onderzoekt de ingebrachte klachten en tracht de overtredende partij op zijn schreden terug te laten keren. Het is een zeer vroeg
voorbeeld van polderen.
De overkoepelende Bond der Bonden (zie 1911) wordt in 1925 opgeheven en daarmee ook het Informatie- en Incassobureau. De diverse leden starten
deze activiteit aanvankelijk zelf op, maar kort daarop zoeken de hout-, bouwmaterialen- en ijzerhandel door de invoering van een gemeenschappelijk
signaleringssysteem op dit gebied toch weer toenadering. Het aantal bij dit systeem aangesloten bedrijven blijft echter beperkt (131 in 1930), waarvan
39 houthandelaren.
In de jaren twintig en dertig vindt een belangrijk deel van de activiteiten binnen de gevormde groepen plaats. Deze hebben met name betrekking
op afspraken met verladers (houtcharters), de houtvoorziening en bijbehorende aanvoerproblemen, contractformulieren, keuringsvoorschriften,
verkoopvoorwaarden en normalisatie. Het hoofdbestuur richt zich op overkoepelende onderwerpen die de gezamenlijkheid betreffen, met name op
arbeidsvoorwaarden, wetgeving en overleg met andere belangenverenigingen.
In 1928 wordt een groep Triplex opgericht. Triplex is binnen de houthandel een relatief nieuw product, dat echter een snelle ontwikkeling doormaakt.
De uitbreiding zorgt voor een forse ledenaanwas, maar ook voor een forse problematiek in de verhouding tussen importeurs en detaillisten. Ook is er
inmiddels een aparte groep Pitch-Pine opgericht.
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In 1929 krijgt de ledenaanwas een verdere impuls met de toetreding van de tot die tijd afzijdige Friesche Houtbond. Het ledental van de Nederlandsche
Houtbond is de achterliggende jaren vanaf het hoogtepunt in 1920 (244) deels wegens liquidatie van een aantal bedrijven teruggevallen tot 209
ultimo 1927. Met de Friese aansluiting telt de Nederlandsche Houtbond eind 1929 maar liefst 256 leden. Maar de vreugde is van korte duur: in 1931
treden weer veel Friese ondernemers uit de Bond en zakt het ledental ultimo 1931 weer tot 206.
In 1929 verschijnt voor het eerst het onderwerp pensioenvoorziening op de agenda. Ondanks een geïnstalleerde commissie wordt pas na de Tweede
Wereldoorlog aan dit onderwerp invulling gegeven. Het is er ook de tijd niet naar, de eerste tekenen van de economische crisis worden rond 1930
zichtbaar en de Houtbond maakt zich zorgen over de toekomst van de Nederlandse houthandel. Enerzijds is daar de interne discussie of de werkwijze
en de werkingssfeer van de Bond nog wel past in het huidige tijdgewricht, anderzijds is er de vrees voor een teruglopende houtconsumptie, die de
toch al moordende concurrentie verder zal aanwakkeren. Daarnaast is er grote onenigheid binnen de Zachthoutimporteurs, die bovenmatig veel hout
hebben geïmporteerd. Het verzoek tot importbeperkende maatregelen loopt stuk op onenigheid over de importaandelen van grossiers en importerende
houtkopers. Met de wereldwijde beurscrach zucht ook de houtbranche onder de crisis. De handel loopt terug. De Houtbond tracht zoveel mogelijk
het vrije handelsverkeer te bevorderen door het inkoopbureau van de Nederlandse Spoorwegen en dat van de Staatsmijnen herhaaldelijk te wijzen op
hun verantwoordelijkheden en rekening te houden met de belangen van de Nederlandse houthandel.
In oktober 1933 wordt de Omzetbelastingwet van kracht. Deze dreigt voor de houthandel ernstige nadelen met zich mee te brengen. In tegenstelling
tot de verwachting deelt de regering niet de mening dat alle houtbedrijven vrijstelling hebben als ‘handelaar’ in de zin van de wet. Druk bezochte
ledenvergaderingen en grote druk op de regering leiden er begin 1934 toe dat aan de wensen van de houthandel tegemoet wordt gekomen.
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Houtvlotten.

In de jaren dertig wordt er (te) veel naaldhout
Zaagmolen.
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geïmporteerd. De loodsen liggen vol.

1934-1958: Houdt u bij hout
In 1934 bestaat de Bond 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt een gedetailleerd gedenkboek (‘Feiten spreken’) geschreven door F.B.J. Gips, de
latere voorzitter van de Bond. De viering, aangepast aan de economische omstandigheden, vindt plaats op 12 juli 1934 met een boottocht en een
diner. Deze volgen op een slechts acht minuten durende Algemene Ledenvergadering over 1933. De prioriteit is duidelijk.
In het jubileumjaar 1934 volgt een tweede reorganisatie. De bondsgroepen worden herschikt, met een belangrijke rol voor de groep ‘Verkoopbelangen’.
De groepen kunnen zich onderverdelen in districten om de drempel tot toetreding voor de kleinere houthandelaren lager te maken. Ook de bestuurlijke
structuur verandert, een billijker contributieregeling ziet het licht en de financiële huishouding krijgt een degelijke accountantscontrole.
Bij verkoopbelangen hoort ook houtpromotie. Het onderwerp wordt in 1931 voor het eerst aangekaart, in 1934 in een rapport neergelegd, maar
uiteindelijk in 1936 concreet aangepakt. Een aparte stichting moet zorgen voor zowel een toename van het houtverbruik als de wetenschappelijke
houtvoorlichting bundelen. Terzelfder tijd ontwikkelt het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart plannen voor een ‘Voorlichtingsdienst voor
Hout’. Dit leidt na een aantal valse starts pas later tot een gecoördineerde aanpak onder leiding van TNO. Vertraging, en het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog leiden er toe dat uiteindelijk in 1949 met de oprichting van het Houtvoorlichtingsinstituut (HVI) de houtpropaganda concreet ter hand
kan worden genomen. Omdat de Houtbond haar doel toch op korte termijn actief wil bevorderen, geeft zij in 1937 een reclameagenda uit in de vorm
van een zakboekje. De slogan ‘Houdt U bij Hout’ doet daarbij zijn intrede.
Stockholm is in 1937 het toneel van de eerste conferentie van Europese zachthout-importeurs en -exporteurs (ETEC; European Timber Exporters
Convention). Op deze voorloper van de latere Europese naaldhoutconferenties besluiten de deelnemende landen de voorraden en importen beter te
beheersen en de registratie van statistische gegevens te verbeteren.
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In de jaren dertig worden de burelen van de Houtbond verplaatst naar het adres Visschersdam 5, gebouw Nedeximpo, tussen Bijenkorf en Warmoesstraat
in Amsterdam. Als in september 1939 in Europa de oorlog uitbreekt, heeft de Nederlandsche Houtbond 204 leden. Voorzitter Van Calcar overlijdt in
1939; de heer Gips, zoon van de eerdere voorzitter (1918-1920), volgt hem op. Directeur Rechtdoorzee Greup gaat in 1938 met pensioen en de heer
Pont treedt aan. Het Bondsbestuur bestaat dan uit vijf leden, het Bondsbureau telt acht medewerkers.
De elf Bondsgroepen hebben wonderlijke benamingen en scheidslijnen:
a. Importeurs van zachthout, direct over zee
b. Importeurs-Grossiers, tevens Overboordverkopers, van zachthout
c. Importeurs van zachthout, over land
d. Importeurs van- en handelaren in hardhout
e. Creosoteerinrichtingen
f. Balkenzagers
g. Industriëele en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA)
h. Houtkoopers
i. Inlandsch hardhoutzagerijen
l. Importeurs van Pitch-Pine en Oregon-Pine
m. Agenten buitenlandsch hout.
In 1940 wordt aan deze groepsindeling nog een groep ‘Importeurs van en/of handelaren in buitenlandsche heipalen’ toegevoegd. De oorlog zal de gang
van zaken in de Nederlandse houthandel en daarmee de rol van de Nederlandsche Houtbond wezenlijk beïnvloeden. In 1939 worden een Rijksbureau
voor Hout en een Centrale Urgentie Commissie in het leven geroepen. Hierin werken alle houtorganisaties samen om de gemeenschappelijke, door
de oorlog veroorzaakte houtproblemen het hoofd te bieden en om op een verantwoorde wijze om te gaan met de vele door de bezetter ingevoerde
maatregelen en in het leven geroepen organisaties. Vele andere commissies trachten, ieder op hun eigen deelgebied, hetzelfde te bereiken.
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In 1940 wordt de twee jaar oude werkgeversorganisatie Nederlandsche Vereeniging voor de Algemeene Belangen van het Houtbedrijf (NVH)
opgeheven. De leden treden toe tot de Nederlandsche Houtbond. Ook vele niet-aangesloten houthandelaren kiezen na de Duitse inval voor zekerheid
en worden lid. Het ledental stijgt door deze ontwikkelingen in 1940 met 161 leden tot 365 en groeit in 1941 verder tot 403 leden. Hiermee zijn vrijwel
alle Nederlandse houtbedrijven van enige omvang lid van de Houtbond.
In 1940 ontstaan ook zelfstandige organisaties als de Hardhoutvereniging, de Vereniging van Balkenzagerijen en de Vereniging van Handelaren in
Triplex en Board. Hun komst betekent het einde van de Houtbondgroepen f. en l. De nieuwe verenigingen zijn bereid om zich onder de overkoepelende
Houtbond te plaatsen. Hierdoor lijkt de voor de oorlog al besproken reorganisatie een feit. Maar het komt niet zover: in 1942 moeten alle vrije
verenigingen in het bedrijfsleven, dus ook de Nederlandsche Houtbond, op last van de bezetter liquideren.
In oktober 1941 wordt voor de huisvesting van het Bondsbureau het (bewoonde) pand Keizersgracht 706 aangekocht. Het lukt echter niet om
het pand te ontruimen en, mede door de houtsloop in de hongerwinter 1944/45, besluit het bestuur na de oorlog het pand weer te verkopen.
Voor de medewerkers van het Bondsbureau wordt een pensioenverzekering afgesloten, ondergebracht in de Stichting Pensioenfonds Nederlandsche
Houtbond.
Reeds voor WO II wil de overheid de bedrijfsorganisatie in Nederland op een andere wijze structureren. Een in 1940 ingestelde Organisatiecommissie
voor het Bedrijfsleven komt nog in hetzelfde jaar met een aantal voorstellen. Deze worden in de nakomende jaren op last van de bezetter in
enigszins gewijzigde vorm geïmplementeerd. Er komen, overigens zeer tegen de zin van de handel, publiekrechtelijke Hoofdgroepen, met daar onder
Bedrijfsgroepen, Vakgroepen, Ondervakgroepen en Secties.
De op 1 april 1942 opgerichte Vakgroep Groothandel in Hout neemt in het volgende halfjaar de werkzaamheden van de Houtbond geleidelijk over. De
Vakgroep, zelf behorend tot de Bedrijfsgroep Groothandel kent aanvankelijk 5, later 6 Ondervakgroepen (Buitenlands Gezaagd Naaldhout, Triplex en
Board, Hardhout, Ongezaagd Europeesch Naaldhout, Inlandsch Hout en Diverse Houtsoorten), die vervolgens weer zijn verdeeld in een groot aantal
secties. Het lidmaatschap van een of meerdere secties is voor ieder houtbedrijf verplicht. De houtagenten worden ingedeeld in de aparte Vakgroep
Tussenpersonen in Hout. Velen ervaren deze structuur als een doolhof. Op 1 oktober 1942 wordt de Nederlandsche Houtbond geliquideerd (later
‘onvrijwillige zelfmoord’ genoemd). Het eigen vermogen bedraagt fl. 121.116,005 en wordt aan de Vakgroep overgedragen.
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Van de dekschuit op de kade.
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Om het nationaal en bedrijfsbelang zo goed mogelijk te dienen, worden de verschillende besturen van de Vakgroep en de Ondervakgroepen
samengesteld uit loyale, voordien al als Houtbondbestuurder gekozen branchegenoten. Door deze opzet lukt het dat vrijwel geen werknemers uit het
houtbedrijf in Duitsland te werk worden gesteld en dat geen houtbedrijf wordt onteigend.
Vakgroep en Ondervakgroepen nemen alle economische werkzaamheden en secretariaten van de Nederlandsche Houtbond over. Met sociale
belangenbehartiging mogen zij zich niet bezighouden. Door de bemoeiingen van de bezetter, de afnemende beschikbaarheid van hout en
plaatmateriaal en de toenemende bureaucratie nemen de werkzaamheden sterk toe en moet op meer plaatsen in Amsterdam extra kantoorruimte
worden gehuurd.
De afnemende beschikbaarheid van hout en plaatmateriaal leidt aanvankelijk tot gedetailleerde prijsvoorschriften en importquota, en in 1943 tot
een volledige houtdistributie, ook voor inlands hout. Omdat er niets meer valt te distribueren en alle verbindingen praktisch zijn verbroken, ligt het
vakgroepwerk vanaf eind 1944 tot aan de bevrijding vrijwel stil. Enkele bestuursleden en secretariaatsmedewerkers houden de zaak draaiende.
De oorlogsomstandigheden, de beperkte distributiemogelijkheden en het gebrek aan papier betekenen dat vanaf eind 1942 het weekblad Hout
niet meer verschijnt. Direct na de bevrijding komt de Vakgroep met een vanwege de papierschaarste dubbelzijdig bedrukt bulletin met de naam
Informaties. Vanaf september 1946 verschijnen deze mededelingen in gedrukte vorm. Tot maart 1948 verschijnen 116 uitgaven. In april 1948 (tot
september 1956) komt het weer tot een regulier, wekelijks verschijnend vakblad, genaamd ‘De Houthandel’. De uitgaven van Houtwereld in 2009
dragen dan ook terecht het opschrift ‘62e jaargang’. Echter, feitelijk bestaat er al sinds 1920 een vakblad voor de houthandel.
Na de oorlog is er voor herstel en wederopbouw een enorme behoefte aan hout. De deels zwaar beschadigde infrastructuur en de beperkte
aanvoermogelijkheden uit met name andere oorlogslanden leiden voor de houthandel desalniettemin tot moeilijke eerste naoorlogse jaren. De oorlog
verwoest in Nederland 90.000 huizen; 300.000 zijn licht en 40.000 zwaar beschadigd. De bouwstilstand in de oorlog betekent verder dat 200.000
geplande huizen niet zijn gerealiseerd. Er is in totaal een woningbouw- en herstelbehoefte van meer dan een half miljoen huizen.
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Het nieuwe onderkomen aan de Keizersgracht 321,
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voor en na de renovatie.

De bevrijding betekent niet dat de in 1942 ingevoerde, gedwongen bedrijfsorganisatie onmiddellijk wordt losgelaten. Het model lijkt zelfs geschikt
voor de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen voor herstel en wederopbouw. Bovendien blijken velen in deze onzekere tijden te hechten aan
de zekerheden van het bestaande systeem: beperkt aanbod en gegarandeerde afzet van hout en plaatmateriaal, vaste distributiepatronen, vaste
verkoopprijzen en verplicht lidmaatschap. Het Rijksbureau voor Hout is de regulerende instelling in deze constellatie.
In 1947 wordt de Nederlandsche Houtbond officieel in haar rechten hersteld, maar het duurt tot 1951 alvorens zij weer activiteiten uitoefent.
Eerste voorzitter van de herrezen Houtbond is de heer P.W. Middelhoven. Hij overlijdt in 1956 en wordt opgevolgd door de heer J.F.A. Nielsen. De
Vakgroep Groothandel in Hout en de Ondervakgroepen worden pas in 1954 definitief opgeheven. In de tussenliggende jaren vindt landelijk een
uitgebreide discussie plaats over een nieuwe publiekrechtelijke organisatie (PBO) voor het bedrijfsleven. Verder dan de agrarische sector en de Sociaal
Economische Raad (SER) heeft deze organisatievorm zich echter niet ontwikkeld. Ook de houthandel verklaart zich tegenstander van een PBO voor
de groothandel.
In 1948 koopt de Houtbond voor circa fl. 150.000,- het pand Keizersgracht 321 als vestigingsplaats voor het Bondsbureau. In dit huis heeft, van 1943
tot zijn dood in 1947, de schilder/meestervervalser Han van Meegeren gewoond. Zijn weduwe blijft tot 1953 de tweede verdieping bewonen. Als bij
een opknapbeurt een rode gevel te voorschijn komt, blijkt het pand van grote historische betekenis te zijn. Het is een 17de-eeuws koopmanshuis, dat
de naam ‘Het Roode Huys’ draagt. Deze ontdekking leidt vanaf 1956 tot een jarenlange kostbare verbouwing. Gelukkig wordt een belangrijk deel van
de kosten van overheidswege gesubsidieerd.
Ook het in 1949 opgerichte Houtvoorlichtingsinstituut (HVI) vindt er een zetel. Het HVI is formeel zelfstandig, maar leunt op secretarieel en bestuurlijk
gebied, zeker de eerste jaren, sterk op de Houtbond. Als onderdeel van het HVI ontstaat later De Nederlandse Houtacademie, waarvan de activiteiten
in 1972 in een aparte stichting worden ondergebracht. Ook acteert een Stichting Hout, die de vakopleiding in het hout- en meubileringsbedrijf moet
stimuleren en die, na een moeizaam bestaan in haar laatste levensjaren, in 1988 zal fuseren met de Stichting Vakopleiding Meubileringsbedrijven tot
de nieuwe Stichting Vakopleiding Hout & Meubileringbedrijven (SH&M).
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De activiteiten van de Vakgroep en de Houtbond spelen zich in de eerste jaren na de bevrijding af in een context van tekorten, schades, wederopbouw
en een toenemende marktvrijheid. In dit speelveld maken zij zich sterk voor beëindiging van houtdistributie en prijsvoorschriften, voor grotere
houtcontingenten, de inzet van de Marshallhulp voor de aankoop van hout, en liberalisering van het handelsverkeer. De Houtbond tracht in te
spelen op de gevolgen van internationalisering, zoals de oprichting van de Benelux en de EEG, en ontwikkelt internationale contacten onder meer
via houtcongressen. Nieuw zijn de bondsactiviteiten op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch terrein: productiviteitsmetingen, uniformiteit in
rekeningstelsels, bedrijfsvergelijkingen en statistische informatie. In 1954 wordt de Vakgroep Groothandel in Hout geliquideerd.
Rekening houdend met de vooroorlogse gevoelens en de jarenlange zelfstandigheid van de Ondervakgroepen, wordt de Nederlandse Houtbond
ingericht als een lichte, overkoepelende federatie met verenigingen als lid. Eind 1954 zijn liefst achttien verenigingen aangesloten. Hoe kleinschalig en
fragmentarisch in die periode de houtbranche is, blijkt uit de opbouw: 18 verenigingen hebben circa 1.100 houtbedrijven als lid. De verenigingen zijn
zeer verschillend in macht en omvang, maar hechten alle sterk aan hun autonomie. Dit leidt zowel onderling als in relatie tot de Nederlandse Houtbond
tot voortdurende competentie- en coördinatieproblemen. Ondanks voortdurend onderzoek naar verbetering van die situatie ontstaat de verlangde
hechtere structuur pas na de reorganisatie in 1976. Tot die tijd is de Houtbond een redelijk onzichtbare organisatie. Een columnist van het vakblad De
Houtwereld vraagt zich in 1957 zelfs af wat de organisatie ‘nu eigenlijk uitspookt’.
De belangenbehartiging wordt in die jaren voornamelijk uitgeoefend door de aangesloten verenigingen en door een andere werkgeversorganisatie,
de Zachthoutbond. Naaldhout is immers in die periode met afstand het belangrijkste product binnen de houthandel. Deze productgroep betreft circa
75% van de importwaarde van alle hout. Naast de Nederlandse Houtbond en Zachthoutbond functioneren functioneren nog drie ‘losse’ organisaties
(Bond ter behartiging van de Sociale aangelegenheden in de Houthandel in Nederland SAHIN, Houtvoorlichtingsinstituut HVI, en Steunfonds). Het
levert een gecompliceerde, onoverzichtelijke en derhalve moeilijk werkbare structuur op, met vele dwarsverbanden en dubbelfuncties.

27

Organogram uit het jaarverslag 1954 van de Zachthoutbond. Overzichtelijk is anders.
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Aparte vermelding vraagt nog de oprichting in 1947 en het acteren in de jaren daarna van de SAHIN. Deze ontstaat als opvolger van de ISEA-commissie,
onderdeel van de na de reorganisatie van 1918 ontstane vakgroep ISEA, die de Industriële en Sociaal-economische Aangelegenheden van de leden
behartigt. Tot 1940 sluit de ISEA-commissie regelmatig collectieve arbeidsovereenkomsten af. In de onderhandelingen met de vakbonden ondervindt
zij echter voortdurend hinder van het ontbreken van een krachtige binding met de door haar vertegenwoordigde werkgevers. Zo ontstaat in 1941
het initiatief om één vereniging te stichten voor de behartiging van de sociale belangen in de Nederlandse houthandel. De oorlog verhindert echter
een snelle implementatie. Uiteindelijk wordt de SAHIN in 1947 opgericht. Onderwerpen in het eerste decennium zijn loonontwikkeling, secundaire
arbeidsvoorwaarden, vakopleiding, gemeenteclassificatie, sociale verzekeringen, arbeidsproductiviteit en ondernemingsraden. Daarnaast sluit zij
namens de houthandel cao’s af. De Houtbond mag dit niet, omdat zij verenigingen en geen individuele bedrijven als lid heeft. In 1950 wordt het
Bedrijfspensioenfonds voor de Houthandel opgericht, waarvan de (toekomstige) uitkeringen bedoeld zijn als aanvulling op het reeds in de lucht
hangende wettelijk bodempensioen: de in 1957 ingevoerde AOW. Op 1 juli 1952 wordt deelneming in het fonds verplicht gesteld. De premie bedraagt
in 1956 fl. 2,30 per week en het aantal verzekerden waarvoor premie wordt betaald, is circa 6.700.
Het contact tussen SAHIN en Nederlandse Houtbond is goed, maar het federatieve karakter van de Houtbond met verenigingen en geen individuele
bedrijven als leden verhindert dat sociale belangenbehartiging op passende wijze binnen de Houtbond kan plaatsvinden. In 1969 wordt de SAHIN
omgevormd tot Sociale Werkgeversvereniging voor de Houthandel (SWH). In 1975 gaat de vereniging op in de (gereorganiseerde) Nederlandse
Houtbond.
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1957. De Noordelijke Houtdag in Groningen. De forumleden: v.l.n.r. ir. A. Volbeda, A. Prins, drs. J.W. Bakker, J. Lemstra, ir. P.J. Heidema
(directeur HVI) en W.J. Roscam Abbing.
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1959-1983: Nederlandse Houtbond Nieuwe Stijl
In 1959 viert de Nederlandse Houtbond het 50-jarig bestaan op sobere wijze met een receptie op het kantooradres Keizersgracht 321. Dit pand wordt
daarmee na de restauratie (die met fl. 155.000,- meer heeft gekost dan de aanschafprijs) tevens officieel opnieuw in gebruik genomen. Voor de
zekerheid wordt het pand voor zes ton tegen brand verzekerd. Voor de bestuursleden wordt nog een etentje georganiseerd, dat zij echter zelf moeten
bekostigen. De sobere viering heeft niet alleen te maken met de hoge restauratiekosten en de in die tijd van kracht zijnde bestedingsbeperking, maar
ook met het feit dat de Nederlandse Houtbond, zoals voorzitter Nielsen het uitdrukt, ‘in zijn huidige vorm een weinig spectaculaire organisatie is,
die nog niet leeft bij de houthandel en zijn plaats nog moet vinden.’
Enkele cijfers uit het jubileumjaar: import naaldhout 2.043.000 m3, hardhout 327.000 m3, triplex/spaanplaten 49.000 m3, board/vezelplaten 45.000 m3.
Aantal werknemers ca. 10.000. Jaarlasten Nederlandse Houtbond fl. 55.000,-.
In de navolgende jaren is de organisatiestructuur van de Nederlandse Houtbond voortdurend onderwerp van discussie. Nationale en internationale
ontwikkelingen als fiscale politiek, kartel- en vestigingswetgeving, de oprichting en ontwikkeling van de Europese Economische Gemeenschap EEG
(voorloper van de EU) en de toenemende invloed van internationale organisaties op houtgebied vergroten de noodzaak van een sterke overkoepelende
organisatie binnen de Nederlandse houthandel. Een oplossing wordt vooralsnog niet gevonden.
Ondanks de bestuurlijke uitbreiding in 1960 met de voorzitters van de aangesloten verenigingen beperkt men zich tot ‘dagelijkse’ onderwerpen. In
verslagen duiken op: de problematiek rond de omzetbelasting, zowel nationaal als de harmonisatie in EEG-verband, de prijspolitiek van de overheid,
de productafbakening met de Hibin, de contributie-verdeelsleutels, de te krappe behuizing, de vereenvoudiging van de pensioenregeling en de
financiering van het Productiviteitscentrum voor de Houthandel.
In 1964 verenigen de triplex- en boardhandelaren zich in de Plamabo, Bond voor de Groothandel in Plaatmateriaal. Deze stap voorkomt dat ieder
nieuw plaatmateriaal zijn eigen vereniging krijgt. Houtbondvoorzitter Nielsen treedt op grond van zijn leeftijd af. De heer M. Stadermann, tot medio
1962 voorzitter van de Zachthoutbond, volgt hem op.
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Grossiers hielden hun klanten op de hoogte wanneer zij hun lading
konden verwachten.

Arbo wordt belangrijk.

En de houthandel communiceerde dat weer naar haar klanten.
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Eind 1965 speelt de organisatiediscussie weer op. Er bestaat onduidelijkheid over secretariële werkzaamheden voor en namens een aantal verenigingen
en bonden. Een ledenraadpleging over taak en secretariaatsstructuur leidt tot een breed scala aan mogelijkheden, variërend van een lichte federatie tot
een zware centrale organisatie. Als compromis komt in 1966 een lichte federatie uit de bus, met als leden verenigingen en bonden die actief zijn in de
houthandel (waarmee de zware Zachthoutbond binnenboord wordt gehaald), en een eigen secretariaat voor de Houtbond. Toetreding van de SAHIN
zou wenselijk zijn, maar is niet mogelijk omdat individuele ondernemingen geen lid zijn van de Houtbond. In het dagelijks bestuur zal een bestuurslid
‘Sociale aangelegenheden’ de contacten met de SAHIN onderhouden.
Hoewel in de achterliggende jaren met verschuivingen en aanpassingen getracht is in het Bondsgebouw voldoende ruimte te scheppen voor de vele
daar gehuisveste organisaties, wordt de situatie in 1967 zo nijpend dat wordt besloten naar een andere locatie om te kijken. Het HVI is dan al in de
James Wattstraat gehuisvest. De Hardhoutvereniging beschikt al langere tijd aan de nabij gelegen Jan Luykenstraat over een eigen pand, waar ook de
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) is gevestigd. Keizersgracht 321 is een prachtig gebouw, maar te klein en niet efficiënt in te richten.
In 1969 wordt het pand voor fl. 425.000,- verkocht aan de Bond van Nederlandse Architecten. Het bestuur is zeer content met de opbrengst. Omdat
in 1970 alweer wordt nagedacht over aanpassing van de organisatie en functieconcentratie, wordt voor vijf jaar het nabijgelegen Keizersgracht 298
gehuurd (en voor fl. 140.000,- verbouwd). Het pand aan de Jan Luykenstraat wordt in 1986 verkocht voor fl. 377.500,-.
In 1968 wordt in Europees verband voor gezaagd naaldhout de inchmaatvoering vervangen door het metrieke stelsel. Ondanks Engelse tegenwerking
begint verder de lengtemaatvoering bij 1,80 m in plaats van 1,90 m, oplopend met steeds 30 cm.
De invoering van de nieuwe Wet op de Omzetbelasting per 1 januari 1969 bezorgt de aangesloten bedrijven veel hoofdbrekens en het secretariaat
daarmee een lawine aan studie, advisering en voorlichting. Na enige gewenning blijkt de nieuwe wet in uitvoering echter aanzienlijk eenvoudiger dan
de oude.
In 1970 is de Nederlandse Houtbond, net als in 1962, belast met de organisatie van de Europese Zachthout (later Naaldhout-) Conferentie. Dit zal
overigens ook zo zijn in 1979, 1986, 1994 en 2002.
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De Houtdag in 1965.
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Rond 1970 raken de ontwikkelingen in de wereld in een stroomversnelling. De houthandel ziet toenemende internationalisatie op zich afkomen. Het
is de tijd van structuurwijzigingen in handelsgeledingen en distributie, branchevervaging en schaalvergroting. Het vraagt snel en efficiënt handelen.
Ook de aangesloten verenigingen onderkennen ten langen leste dat een ingrijpende organisatiewijziging binnen de houtsector nodig is om op
de veranderingen in te kunnen spelen. Verschillende malen komen in die periode externe deskundigen met advies, zoals dr. J. Derksen in 1971.
Maar dit leidt vooralsnog niet tot concrete resultaten. Uitgangspunt voor de Houtbond is dat de federatieve opzet moet worden losgelaten en dat
de economische en sociale activiteiten in de nieuwe organisatie moeten worden geïntegreerd. Heikele kwesties zijn de integratie van de Sociale
Werkgeversvereniging voor de Houthandel SWH (opvolger van de SAHIN) in de Houtbond, de bijzondere positie van het ledenbestand van de
Plamabo (triplex- en boardhandelaren) en een contributiesysteem dat recht doet aan zowel de algemene als individuele dienstverlening. Op basis van
een uit de verschillende adviezen gedestilleerde interne notitie belast een werkgroep van voorzitters van de aangesloten verenigingen zich met de
nadere uitwerking.
Begin 1974 bereikt men, dankzij intensief voorzittersoverleg, een gezamenlijk streven naar een Houtbond met individuele houthandelsondernemingen
als lid. Deze brancheorganisatie moet zowel de economische als sociale - en op termijn ook technische - belangen behartigen. Deze Nederlandse
Houtbond Nieuwe Stijl (NHNS) richt zich vooral op de voorraadhoudende groothandel in hout en plaatmateriaal. Agenten en importeur-grossiers
kunnen in losser verband aansluiten. Daarnaast worden productgewijze geledingen (naaldhout, hardhout, plaatmateriaal) belangrijker geacht dan
regionale verbanden en moeten specifieke relaties (importeurs-grossiers, naaldhout-/houtkopers en Plamabo/Hibin) pragmatisch via vaste commissies
worden geregeld. Een ruime overgangstermijn dient de zorgvuldigheid. Besloten wordt dat de NHNS per 1 januari 1976 operationeel moet zijn. Tot die
tijd blijven de oude organisaties formeel bestaan, maar zal een voorlopig Algemeen Bestuur de komst van de nieuwe Houtbond verder voorbereiden.
Slechts de beide verenigingen van platenimporteurs (triplex/board) geven aan geen belangstelling voor de nieuwe opzet te hebben. Het pand
Keizersgracht 298 zal worden aangepast om de nieuwe organisatie op een adequate wijze te huisvesten. Alle medewerkers van de samengevoegde
secretariaten zullen in dienst treden van de nieuwe Houtbond.
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Totdat rond 1970 pakketten de los gestuwde
ladingen naaldhout gingen verdringen, waren
voor de overslag sjouwers en dekschuiten
onmisbaar.
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Op 24 september 1975 valt het oprichtingsbesluit van de nieuwe ‘Nederlandse Houtbond’, ‘vereniging van ondernemingen op het gebied van de
groothandel in en de bewerking van hout, plaatmateriaal en aanverwante artikelen’. Op 1 april 1976 start de nieuwe organisatie met een Sociale
Commissie (die de SWH-werkzaamheden overneemt) en drie secties: Naaldhout, Hardhout en Plaatmateriaal. Daarnaast zijn er veertien regionale
afdelingen die, net als de secties, representanten in het Algemeen Bestuur hebben. Het secretariaat van de Houtbond wordt aangestuurd door een
Algemeen secretaris in de persoon van C.H.E. (Carl) Schönlank. De Vereniging van Houtagenten en de Vereniging Inlands Hout worden buitengewoon
lid. Op 2 juni 1976 vindt de eerste ledenvergadering plaats van de nieuwe Nederlandse Houtbond in de voormalige ronde Lutherse Kerk in Amsterdam.
In het najaar van 1976 treedt de heer Stadermann af als voorzitter; de heer C. Huizinga is bereid om voor een beperkte tijd (tot in 1977) het
voorzitterschap op zich te nemen.
Het ledenbestand van de nieuwe Houtbond ligt zoals verwacht aanzienlijk lager dan in de oude structuur. Omdat de nieuwe organisatie zich scherper
profileert, haken bedrijven die zich toch al in de randgebieden van de vorige verenigingen bevonden af. Ook brengt een ingrijpende verandering altijd
een herbezinning op het lidmaatschap met zich mee. Medio 1976 zijn circa 400 bedrijven lid, met daarnaast nog enkele tientallen filialen van deze
bedrijven.
In 1977 besluit het Technisch Voorlichtingscentrum voor de Houthandel zijn zelfstandigheid te beëindigen om als vierde sectie Technische Zaken toe te
kunnen treden tot de Nederlandse Houtbond. Dit Technisch Voorlichtingscentrum is de in 1966 op initiatief van TNO en een aantal houtkopers opgerichte
voortzetting van het in 1963 ter ziele gegane Bedrijfsorganisatiebureau voor de Houthandel, dat zich met name bezighield met kostencalculatie,
planning en technische zaken, zoals machinale houtbewerking.
De ‘oude’ Houtbond was lid van de Vereniging Nederlandse Groothandel (VNG), terwijl de SAHIN lid was van het Verbond van Nederlandse
Ondernemingen (VNO). De nieuwe Houtbond besluit tot het lidmaatschap van laatstgenoemde organisatie. In 1993 keert zij echter weer op het oude
nest terug.

37

Crisis, en het terugdringen van
verkooppunten domineren de
eerste helft van de jaren tachtig.

Ledenvergadering in de jaren zeventig.

De Naaldhout Conferentie van 1979 in
Amsterdam.
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De jaren 1976, 1977 en 1978 staan in belangrijke mate in het teken van de oplossing van organisatorische problemen die de nieuwe organisatie
met zich meebrengt: oude en nieuwe lidmaatschappen, het functioneren van de regionale afdelingen, de opheffing van de oude verenigingen, de
integratie van de secretariaten, het nieuwe contributiesysteem en de (verhoogde) afdracht voor het Houtvoorlichtingsinstituut HVI. Met name dit
laatste punt veroorzaakt veel commotie. Een commissie moet tot een bevredigende regeling komen, waarin de continuïteit van het HVI centraal staat.
In 1977 treedt voorzitter Huizinga af. Met ingang van 1978 wordt het voorzitterschap roulerend uitgeoefend door een presidium, bestaande uit de
drie voormalige vice-voorzitters (B. Marree, H.W.F.Scholte en J.N. van de Stadt).
In 1979 kan de reorganisatie als afgerond beschouwd worden. Ultimo dat jaar heeft de Nederlandse Houtbond 339 leden en zijn 50 filialen aangesloten.
Het ledenbestand is de laatste jaren met enige tientallen teruggelopen, met name door opzeggingen die verband houden met de koppeling van het
lidmaatschap aan de afdracht ten behoeve van het HVI.
In 1979 ziet in de nieuwe cao een regeling voor vervroegde uittreding uit de houthandel (Vuth) het licht. De regeling zal, met wisselende
uittredingsvoorwaarden en premiestelling, standhouden tot 2002. In de laatste jaren van haar bestaan blijkt de regeling niet meer financierbaar en
komt er een soberder prepensioenregeling.
In de tweede helft van 1980 doen zich de eerste tekenen voor van de diepe crisis, waarin de economie en met name de bouwnijverheid de
navolgende jaren zal belanden. De bouw is de belangrijkste afzetmarkt voor de houthandel en zal daarom met name die bedrijfstak hard treffen.
Het probleem van de structurele overcapaciteit in de houthandel, waar studies in het begin van de jaren zeventig al op hadden gewezen, maar
waarvan de effecten door de aanhoudende hoogconjunctuur steeds werden gemaskeerd, komt nu ten volle naar voren. De vrees voor een
omvangrijke kapitaalvernietiging via een langzame, koude sanering leidt tot overleg met het ministerie van Economische Zaken en het inschakelen
van de Nederlandse Herstructureringsmaatschappij (NEHEM). Zulks op basis van een interne bestuursnota die handelt over ‘de overcapaciteit en het
rendement in de voorraadhoudende groothandel in hout’. Bij het overgrote deel der leden bestaat de overtuiging dat niet alleen sprake is van een
conjuncturele inzinking, maar dat de structuur van de gehele bedrijfstak ter discussie staat.
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Henk Scholte (erevoorzitter)
Henk Scholte maakt de houtbranche een dertig jaar besturend mee. Hij is onder meer
voorzitter van de Vereniging van Boardhandelaren (nu: Sectie Plaatmateriaal), Vereniging van
Nederlandse Houtkopers (nu: Sectie Naaldhout), de Sociale Commissie en lid van de voorloper
daarvan de Sociale Werkgeversvereniging voor de Houthandel (SWH). Van 1978-1984 is hij
een van de drie presidiumleden van de Nederlandse Houtbond.
Hij zit midden in het proces om het stelsel van Vakgroepen onder één noemer te brengen.
‘Het is een spannende tijd met vele discussies om de te grote gelaagdheid van de houtkolom
onder te brengen in de Nederlandse Houtbond Nieuwe Stijl.’ Deze NHNS (1974) is de korte
voorloper van de Nederlandse Houtbond (1976).
Wat hij zich vooral herinnert, is de grote vervaging van de deelmarkten. Er waren Importeurs
van zachthout over land, over zee, Grootimporteurs van zachthout over zee, grossiers,
afladers, agenten enzovoorts. ‘Er kwam druk van onderaf om dat sterk te vereenvoudigen,
met alle verhitte debatten van dien.’
Henk Scholte in 1984.
Zijn sociale inslag komt niet alleen uit de verf in de SWH, maar ook tijdens zijn voorzitterschap
van de Houtbond. Hij bepleit steeds dat de grote bedrijven mee moeten betalen voor de
kleine, die niet de mogelijkheden hebben om allerlei juridische, economische en andere zaken
te regelen. In die zin is er niet veel veranderd. ‘Er wordt nog steeds oeverloos gediscussieerd
over de contributiebijdrage. Ook heeft het oude houtgevoel plaatsgemaakt voor modern
managersverstand. ‘Ik ben zelf een manager, maar wel opgegroeid in de houtwereld. Je moet
je mensen goed blijven bejegenen.’
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In het jaarverslag van de sectie Hardhout over 1980 wordt voor het eerst melding gemaakt van een onderwerp dat daarna niet meer van de
agenda van houthandel en Houtbond verdwijnt: de milieuproblematiek. Wordt in 1980 nog gesproken over de ‘ongenuanceerde aanvallen vanuit de
ecologische hoek’, later zal dit onderwerp in een veel bredere context een belangrijke rol spelen bij de problematiek rond de grondstofvoorziening in
onze bedrijfstak en de milieuaspecten van het product ‘hout’.
In 1981 treedt de heer P.W. Middelhoven toe tot het presidium, als opvolger van de afgetreden heer Marree. In 1982 treedt de heer Van de Stadt af;
hij wordt opgevolgd door de heer K.W. Kuperus. In 1984 treedt ook de heer Scholte af. Vanaf 1988, als de heer Middelhoven zijn werkzaamheden in
de houtbranche beëindigt, is de heer Kuperus het enige presidiumlid.
In 1982 wordt Centrum Hout opgericht. Dit kennis- en promotiecentrum voor de houthandel is een gecombineerde voortzetting van de activiteiten
van het Houtvoorlichtingsinstituut (HVI), de Nederlandse Houtacademie (NHA) en het Centrum voor Houtresearch. Een van de eerste activiteiten
vanuit het kantoor in Bussum is de opzet en lancering van een ambitieus houtpromotieplan (Houtpromotie door Productpromotie), waarvoor in 1985,
mede vanuit de Houtbond, de financiering kan worden veiliggesteld.
Tot in 1983 bevindt de houthandel zich in een diepe crisis. De slechte gang van zaken in de bedrijfstak leidt in het rampjaar 1981 tot een ongekend
aantal van 158 verzoeken om werktijdverkorting, waarbij meer dan 3.300 werknemers betrokken zijn. Blijkend uit het bedrijfsvergelijkend onderzoek
is het rendement op het eigen vermogen van de deelnemers in de jaren 1980 t/m 1984 negatief, waarbij ten opzichte van de gehele branche nog
enige positieve selectie mag worden verondersteld. De afzet is in 1982 vergeleken bij 1979 met 15 à 20% teruggelopen en de bruto marges staan
zwaar onder druk.
Een Structuurcommissie (op last van het ministerie van EZ noodzakelijk als de NEHEM wordt ingeschakeld) werkt aan een structuurplan. Maar ze kan
in feite niet meer dan stimuleren, bewustwording kweken en processen kanaliseren; de werkelijke beslissingen moeten in de bedrijven zelf worden
genomen. Het in 1983 gepresenteerde Structuurverbeteringsplan komt met harde aanbevelingen: capaciteitsafbouw, specialisatie, functieaanpassing,
verbeterde bedrijfseconomische kennis van het management, een betere opleiding en een betere informatievoorziening. Daarnaast krijgt ook het
organisatiebureau Rijnconsult opdracht onderzoek te doen naar de gewenste structuur van de Nederlandse houthandel. Haar eind 1982 uitgebrachte
rapport doet onder andere uitspraken over het gewenste aantal verkooppunten en een andere logistieke opzet voor met name hardhout en
plaatmateriaal.
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Carl Schönlank (secretaris tot 1990)
Carl Schönlank is zijn hele werkzame leven verbonden aan de brancheorganisatie(s) van
de houthandel. Hij ziet vanaf zijn aantreden ergens in de jaren veertig vele bestuursleden
voorbij komen, maar blijft zelf een constante factor.
Zijn familie komt voor de oorlog vanuit Duitsland, via Lissabon naar Nederland. Hij heeft
geen banden met de houthandel, zijn vader is regisseur van muziekuitvoeringen. Na
zijn hbs-studie komt Schönlank vrijwel meteen werken bij de Nederlandse Houtbond.
De afgestudeerde socioloog wordt in de jaren zestig secretaris van de SAHIN.
Cao-onderhandelingen zijn zijn passie, maar ook opleidingen. Zijn latere opvolger
André de Boer werkt hij in (zie verder). De Boer noemt hem ‘een briljante man, een
harde werker, zeer belezen en een geweldige opleider.’
Bij zijn afscheid in 1990 (hij is dan 65 jaar) laat Schönlank aan het vakblad Houtwereld
weten afscheid te nemen en niet meer terug te keren. ‘Ik heb een hekel aan mensen
die over hun graf heen regeren. Ik heb het gezien. Je moet je opvolger niet voor de
voeten lopen.’ Hij heeft woord gehouden, want hij is ondanks de vriendschappelijke
band met zijn ex-collega’s op geen enkele Houtbond of VVNH-gelegenheid persoonlijk
Carl Schönlank in de jaren 80.

aanwezig.
Fysiek kwetsbaar richt hij zijn aandacht tegenwoordig op zijn kleinkinderen, en blijft hij
nog immer een verwoed postzegelverzamelaar.

42

Ondanks deze slechte gang van zaken gaat de herstructurering traag en is deze niet zo ingrijpend als verwacht en noodzakelijk. Het personeelsbestand
in de uitvoerende sfeer is aanzienlijk ingekrompen en enkele tientallen ondernemingen hebben opgehouden (zelfstandig) te bestaan. Maar het
aantal verkooppunten is nog lang niet gedaald tot het niveau dat volgens Rijnconsult passend is voor een gezonde bedrijfstak bij de te verwachten
houtconsumptie. Grote familievermogens, het ontbreken van alternatieven voor directies en de hoop op een groter houtgebruik en een oplevende
economische activiteit weerhouden té velen om de onvermijdelijke conclusie te trekken. Voorlichting van Rijnconsult en de NEHEM op regionale
bijeenkomsten heeft ook maar beperkt succes. Kenmerkend is wellicht dat de subsidieregeling voor externe adviezen over fusie, samenwerking en
(gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging zelfs in 1985 nog niet is uitgeput.
De turbulente tijden in de eerste helft van de jarig tachtig trekken een grote wissel op de inzet van de diverse besturen en op het secretariaat
van de Nederlandse Houtbond. Maar ook het ‘gewone’ werk gaat door: verkoopvoorwaarden, tarifering, prijsbeschikking, ketenaansprakelijkheid,
medezeggenschap, bedrijfsbezoeken, normering, kwaliteitseisen, arbeidsvoorwaarden, pensioen-/Vuth-regelingen, opleidingen, (inter)nationale
contacten etc.
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Prins Claus opent de in 1984 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan gehouden themadag ‘Hout moet blijven’.
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1984-2009: Hout, milieu en samenleving
In 1984 bestaat de Nederlandse Houtbond 75 jaar. De viering wordt gesplitst in een besloten ledenvergadering met aansluitend een diner en een
door Prins Claus geopende themadag in de Doelen in Rotterdam over de beschikbaarheid van hout met de titel ‘Hout moet blijven’. Deze goed
bezochte dag en de nieuwe contacten die daarbij ontstaan, geven de houthandel inzicht hoe maatschappelijke geledingen denken en discussiëren
over hout- en milieuzaken.
Bij het 50-jarig jubileum zijn enkele importcijfers vermeld; 25 jaar later ligt de import van naaldhout nog steeds op circa 2,0 miljoen m3, maar is die
van hardhout verdrievoudigd tot meer dan 900.000 m3. Tegelijkertijd vertienvoudigde de import van plaatmateriaal tot ca 1,1 miljoen m3. Het aantal
werknemers in de houthandel bedraagt met ca. 9.000 ongeveer 1.000 minder dan 25 jaar daarvoor.
De keuze om milieu en bosbehoud tijdens het jubileum centraal te stellen getuigt van durf. Maar het verplicht ook tot een inhoudelijk vervolg,
omdat de kritiek op de houthandel en op de houtindustrie vanuit de milieubeweging c.s. steeds sterker en breder wordt. Inmiddels liggen, naast de
problematiek van de zure regen en die van het tropisch regenwoud, ook de formaldehyde-emissie en de houtverduurzamingsmiddelen onder vuur. In
dat verband wordt in 1985 de commissie Hout en Samenleving (HENS) opgericht met vertegenwoordigers van de vier secties en Centrum Hout. De
commissie heeft primair een adviserende en coördinerende taak over de milieuproblematiek. De snelle ontwikkelingen inzake de milieuproblematiek
maken in 1990 de instelling van een aparte en slagvaardige beleidsgroep noodzakelijk.
Hoewel HENS zich wat moeilijk in de gekozen structuur kan profileren (veel contacten worden rechtstreeks met het Houtbondbestuur en de
sectiebesturen gelegd), weet de commissie zich toch snel nationaal en internationaal te manifesteren. In 1987 en 1988 bepaalt zij standpunten,
procedures en richtlijnen voor de hierboven genoemde onderwerpen. De contacten met de media worden geprofessionaliseerd, mede omdat de
houtbranche op basis van de activiteiten van HENS nu gemakkelijker haar eigen standpunt kan uitdragen, anders dan ad hoc te reageren op uitlatingen
in de pers en vanuit de samenleving.
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Het bestuur in 1984.
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De in 1986 vigerende cao loopt per 1 mei 1987 af, maar, anders dan in het verleden, worden werkgevers en vakbonden het niet eens over een
nieuwe cao. De door de bonden gewenste uitbreiding van de arbeidsduurverkorting (adv) is het breekpunt. Deze situatie leidt in augustus 1986 tot
vakbondsacties als kantinebijeenkomsten, enkele korte poortblokkades en stakingen. Uiteindelijk wordt, na hervatting van de onderhandelingen,
medio september een tweejarige cao afgesloten. Het netelige punt van de arbeidsduurverkorting wordt naar goed Nederlands gebruik doorgeschoven
naar een onafhankelijk organisatiebureau, dat ‘het totale kader van werkgelegenheidsverruimende maatregelen moet bezien’.
De noodzaak tot vermindering van het aantal verkooppunten door overnames of bedrijfssluitingen begint in de loop van de jaren tachtig toch zijn
vruchten af te werpen. Eind 1979 bedroeg het aantal leden 339 met vijftig ingeschreven filialen; tien jaar later heeft de Houtbond 225 leden met
zeventig filialen. De concentratietendens zal zich verder voortzetten, waardoor de structuur van de branche, met als exponent de duidelijke aftekening
van enkele marktleiders, zodanig wijzigt, dat de Houtbond daarvan de invloed zal gaan merken. In 1989 en 1990 wordt intern gediscussieerd over
de structuur van de Houtbond. Daarbij spelen ook de houtvoorzieningsproblematiek en de houtproductstroom door de bedrijfskolom een rol. De
beschreven ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de bezetting van bestuursposten (dagelijks/algemeen), die ingevolge de vigerende statuten alleen
door personen met een directeurstitel kunnen worden bezet. Het aantal zelfstandige ondernemers in de bedrijfstak neemt immers af, terwijl in de
grotere concerns het aantal directieleden uiteraard niet recht evenredig toeneemt. Een statutenwijziging in 1987 (met toch nog 20% tegenstemmers)
lost dit probleem op.
Vanaf 1988 voert de milieubeweging de druk verder op. De actie Hart voor het Regenwoud wil de toepassing van tropisch hardhout zoveel mogelijk
beperken en krijgt zeer ruime aandacht in de pers. Door de eenzijdige voorlichting gaat de nuancering bij het grote publiek verloren en wordt hout
in een kwalijk daglicht gesteld. Het kost de Houtbond veel moeite om de nuancering in de discussie terug te brengen. Een beroep op de leden het
standpunt ook in de eigen regio uit te dragen levert weinig op. Mede hierdoor en door internationale druk vanuit de International Tropical Timber
Organisation (ITTO) om een substantiële bijdrage te leveren aan het tegengaan van de ontbossing wijzigt de Nederlandse Houtbond haar strategie.
Samen met de Engelse zusterorganisatie stelt zij een herbebossingsfonds voor uit een heffing op tropisch hardhout. Het voorstel wordt overgenomen
door de UCBT (de georganiseerde tropisch hardhoutimporteurs in de EG) en aangeboden aan de Europese Commissie.
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Klaas Kuperus (erevoorzitter)
Klaas Kuperus is voorzitter van de Nederlandse Houtbond van 1982-1994.
Hij maakt de verhuizing van het bondsbureau naar Almere-Buiten mee en
de naamswijziging in Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen.
Maar al eerder raakte hij betrokken bij de Houtbond, toen Jan Nico van
de Stadt hem in 1978 vroeg zitting te nemen in het bestuur van de Sectie
Hardhout. Hij was toen adjunct-directeur van Jongeneel, later werd hij er
directeur.
1988. Klaas Kuperus overhandigt staatssecretaris Yvonne van

De zaken die in zijn bestuursperiode spelen, zijn bepaald turbulent. Toen

Rooy het Houtbond-voorstel voor een Europese invoerheffing op

hij aantrad, was de economische crisis nog volop gaande, en de donkere

tropisch hout.

wolken van de milieudiscussie begonnen zich dreigend af te tekenen. ‘Bij
de Sectie Hardhout stond dat overigens al in 1978 op de agenda.’ Het was

een speerpunt, dat hem langdurig bezighield, ook na zijn vertrek, bij Stichting Keurhout. ‘Die jarenlange discussie rondom milieu en duurzaam
bosbeheer was tegelijk een hoogte- en dieptepunt. We moesten zowel de milieubeweging als onze leden overtuigen. Ik ben blij dat het nu tot een
redelijk goed einde is gekomen.’
Lichtpunten zijn onder meer de viering van het 75-jarig bestaan in 1989 en de oprichting van Centrum Hout in 1982; hiervan wordt hij voorzitter.
‘Ik zat in het bestuur van het Houtvoorlichtingsinstituut en heb de statuten van Centrum Hout nog mee opgesteld.’
Terugkijkend concludeert hij dat zijn werk voor de gezamenlijke houthandel zeer de moeite waard was om te doen. En nu: ‘De VVNH is duidelijk
gemoderniseerd, het conservatisme heeft plaatsgemaakt voor meer openheid naar de maatschappij. Met name de schaalvergroting naar grotere
bedrijven heeft aan die snellere omslag bijgedragen.’
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De veertien regionale afdelingen, die door de voortgaande concentratie in de branche deels reeds een zieltogend bestaan leiden, worden in 1989
samengevoegd tot vijf kringen.
Regelmatig overleg met de verschillende milieugroeperingen leidt niet tot verandering van hun houding en acties. Slechts met het Wereld Natuur Fonds
kan een constructieve relatie worden opgebouwd. Het ontbreken van een (in 1989 toegezegd, doch eerst in 1991 definitief bepaald) regeringsstandpunt
over tropische regenwouden zorgt ervoor dat lagere overheden hun eigen visie blijven ontwikkelen en hun eigen beleid kunnen uitvoeren. Dit leidt in
een aantal gevallen tot een boycot van tropisch hardhout.
De voortdurende aanvallen op het product hout brengen het inzicht dat een grote inspanning nodig is om de positieve aspecten van de grondstof op
een creatieve en aansprekende wijze onder de aandacht van gebruikers en van het grote publiek te brengen. Daartoe wordt in 1991 door de Algemene
Ledenvergadering besloten de bijdrage aan Centrum Hout in ieder geval voor de jaren 1992 t/m 1994 te verhogen van fl. 125.000,- tot een miljoen
gulden. Radiospotjes, uitingen als de brochures ‘Bomen over hout’ en het promotieplan ‘20% meer hout in de bouw’ in navolging van overheidsbeleid
vloeien daaruit voort. De professionele markt maakt vanaf 1989 kennis met Het Houtblad, dat onder leiding van Centrum Hout verschijnt.
Het Paritair Beraad Houthandel, het in de cao geregelde overleg tussen vertegenwoordigers van de vakbonden en van de Sociale Commissie van de
Houtbond, besluit in 1989 tot modernisering van de loon- en functiestructuur in de branche. Het door Bureau Zuidema in 1990 uitgebrachte rapport
wordt ingebracht in de cao-onderhandelingen in 1991, en leidt tot de invoering ervan op 1 januari 1992. Eind jaren tachtig krijgen onderwerpen als
arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid een steeds prominentere plaats in het bedrijfsleven. In overleg met de vakbonden wordt in 1989 de
Stichting SIVAG (Service Instituut voor Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Gezondheid) opgericht. Deze geeft vorm aan de maatregelen die vanuit
wetgever en cao-onderhandelingen voortkomen.
In 1990 wordt besloten de zetel van de Nederlandse Houtbond te verplaatsen van het door verkeerscongestie slecht bereikbare, inmiddels te kleine
en daardoor weinig efficiënte pand aan de Keizersgracht te Amsterdam naar Almere. Nevendoel daarbij is om zoveel mogelijk houtgerelateerde
organisaties op één locatie te huisvesten. In 1991 wordt de grond aangekocht en start de bouw; in oktober 1992 wordt aan Westeinde 6 te AlmereBuiten het nieuwe kantoor officieel geopend. Ook Centrum Hout en de Nederlandse Vereniging van Houtagenten vinden in het nieuwe gebouw
huisvesting. De stichtingskosten van het pand bedragen circa drie miljoen gulden. Het bedrag wordt deels gefinancierd door een lening, via het
Bedrijfspensioenfonds voor de Houthandel door pensioenuitvoerder PVF ter beschikking gesteld.
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De nieuwbouw in Almere-Buiten huisvest in 1992 zowel de VVNH als Centrum Hout en de Nederlandse Vereniging van Houtagenten.
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Tegelijkertijd met de nieuwbouw wordt een nieuwe naam voor de vereniging geïntroduceerd. Met name het woord ‘bond’ in de naam ‘Houtbond’
is vaak aanleiding tot een storende verwarring met andere ‘bonden’, in casu de vakbonden. De nieuwe naam luidt: Vereniging Van Nederlandse
Houtondernemingen (VVNH). De naamswijziging gaat tevens gepaard met de introductie van een nieuw logo. Het secretariaat komt onder leiding te
staan van A.I. (André) de Boer die de functie van directeur krijgt in plaats van algemeen secretaris. Terzelfder tijd vereist de invoering van het Nieuw
Burgerlijk Wetboek een aantal aanpassingen in de bestuursstructuur. Vanaf 1992 kent de vereniging een Bestuur (v/h Dagelijks Bestuur) en een
Ledenraad (v/h Algemeen Bestuur).
Per 1 januari 1992 wordt een nieuwe loonafhankelijke pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel van kracht. De oude
(minimale) vaste bedragenregeling wordt vervangen door een middenloonregeling met een (voorwaardelijke) na-indexatie. Secretariaat, Sociale
Commissie en het bestuur van het BPF getroosten zich grote inspanningen om een inhoudelijk evenwichtige regeling te construeren, de onvermijdelijke
individuele problemen te tackelen en de voorlichting aan de leden op heldere wijze gestalte te geven.
In 1993 wordt na langdurige onderhandelingen het Convenant Tropisch Hout (CTH) ondertekend. Dit is een door de VVNH geïnitieerde - en tot en
met 1995 lopende - overeenkomst tussen houthandelaren, regering, milieubeweging, vakbonden, houtverwerkende industrie en houtagenten die
een praktische uitwerking moet geven aan het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud. In het bijzonder geldt dit voor het beleid vanaf 1996 dat
gericht is op de beperking van de handel in tropisch hout tot uitsluitend duurzaam geproduceerd hout. Een beleid overigens dat de producentenlanden
als hypocriet en discriminerend bestempelen. De discussies over het convenant leiden tot het besef dat ook andere houtsoorten dan alleen tropische
betrokken dienen te worden bij de zekerstelling van de houtvoorziening in de toekomst.
De in 1993 in werking getreden Wet Milieubeheer zorgt voor een groot aantal additionele onderwerpen waar de VVNH en haar leden aandacht aan
dienen te geven, zoals ondergrondse opslagtanks, een stortverbod voor afvalstoffen en nieuwe emissierichtlijnen. Een checklist en een cursus moeten
de leden behulpzaam zijn bij de uitvoering van de wet. Later komen daar onder andere de voorschriften vanuit het Convenant Verpakkingen nog bij.
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Jan Nico van de Stadt (erevoorzitter)
Jan Nico van de Stadt komt uit een houtkopersfamilie die al sinds 1700 in de houthandel zit. Hij begint in 1949 als hulp
op de werf, later in combinatie met een bureaufunctie op kantoor. Rond 1960 wordt hij procuratiehouder en in 1967
algemeen directeur van Houthandel Van de Stadt in Zaandam. De onderneming was al onder zijn vader lid van de toen
zelfstandige hardhoutverening en van de houtkopers. ‘Lid zijn was sowieso een vanzelfsprekendheid.’ De markt bij zijn
aantreden is goed, zowel zowel qua afzet als inkoop. In 1963 werd hij (tot 1975) dagelijks bestuurslid van de SAHIN,
die sociale aanlegenheden regelt. ‘Het afsluiten van de cao’s was altijd het belangrijkste punt. Toen was het hele sociale
voorzieningenstelsel aanzienlijk eenvoudiger dan nu.’
Van de Stadt treedt in 1970 aan als bestuurslid van de Hardhoutvereniging, waarvan hij in 1972 voorzitter wordt. In
die tijd heeft hij de fusie tot Nederlandse Houtbond meegemaakt. ‘Een enerverende tijd onder Stadermann en later
Jaap Rote.’ Ook wordt hij in 1978 lid van het presidium. ‘Het functioneren van de VVNH was een hele vooruitgang
vergeleken bij de aparte branche vereningen van daarvoor.’
In zijn tijd als bestuursgedelegeerde probeert hij de leden te enthousiasmeren voor de overgang naar duurzame bosbouw
en certificering. Deze functie leidt ook tot een lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Keurhout (tot 1996).
‘Daarna heb ik nog als toetje een jaar in de BRL-commissie gezeten.’
Hij is in zijn werkzame leven lang bezig geweest met certificering. ‘ Ik ben er altijd een groot voorstander van geweest.
Al ben ik wel van mening dat de invloed daarop van de milieubeweging te groot is. Een hechte samenwerking met hen
is een tijdlang moeilijk geweest doordat ze zo betweterig bleven en de houthandel niet bij het proces wilde betrekken. Er
is erg lang een oorlogsituatie tussen beide partijen geweest die voortgang vertraagde. Maar dat tij is gelukkig in zekere
zin gekeerd nu zoveel houthandels lid zijn van FSC Nederland.’
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Om in de pas te lopen met internationale afspraken wordt in 1994 de in het Convenant Tropisch Hout genoemde datum waarop alleen nog duurzaam
geproduceerd tropisch hout verhandeld mag worden, verschoven naar het jaar 2000. In 1994 trekt de milieubeweging zich terug uit het CTH en stelt
de VVNH een nieuwe milieustrategie vast. Dit om actief beleid te kunnen voeren op alle plaatsen waar de vereniging de belangen van de leden op
het gebied van houtvoorziening behartigt.
De werkgroep die zich reeds een aantal jaren bezighoudt met Electronic Data Interchange (EDI) gaat in 1994 onder de naam HCP-EDIBOUW
verregaand samenwerken met de EDI-organisaties in de bouwmaterialenbranche en de bouwwereld. Doel is het realiseren van een uniforme wijze
waarop ordergegevens elektronisch kunnen worden gecommuniceerd, zoals dat tussen de dhz-handel en de toeleveranciers al gemeengoed is.
Belangrijke complexiteit is het coderen van niet-standaardproducten, veelal artikelen die een bewerking hebben ondergaan.
De heer Kuperus, het laatst overgebleven presidiumlid, treedt in 1994 af. Er wordt een nieuw presidium gevormd, bestaande uit de heren C. (Cees)
Boogaerdt, H. (Henk) Heuvelman en A.H. (Alle) Stoit.
Het eind 1995 aflopende Convenant Tropisch Hout wordt niet verlengd. De voorlichting waartoe partijen zich verbonden hebben, komt niet van
de grond, en de vier betrokken ministeries kunnen niet tot een eensluidend standpunt over hun participatie komen. De noodzakelijk blijvende
samenwerking met de overheid wordt voortgezet in de lichtere structuur van een werkgroep. Inmiddels heeft de milieubeweging vanaf de zijlijn een
agressieve campagne opgezet (Hart voor Hout), die voor de VVNH en haar partners in het bedrijfsleven aanleiding is actiever te communiceren.
Een van de onderdelen van het convenant was de ontwikkeling van een traceringsysteem voor gecertificeerd hout, van de boom tot aan de levering
van het eindproduct aan de consument. De op 1 april 1996 opgerichte Stichting Keurhout wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het systeem,
dat beoogt een sluitende controle te leveren op basis van door de schakels in de bedrijfskolom te ontwikkelen certificaten. De milieuorganisaties
participeren niet in Keurhout. Zij zetten in op de ambitie van de mondiaal opererende Forest Stewardship Council (FSC) voor één wereldwijd geldend
certificeringssysteem.
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Duurzame winning gecertificeerd met een keurmerk.
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In 1998 wordt steeds duidelijker dat internet ook in de groothandel zijn toepassing zal gaan vinden. De moeizame voortgang in het HCP-EDIBOUWproject wordt verder vertraagd door de mogelijkheden van dit nieuwe medium, nieuwe ontwikkelingen van e-commerce en de voortgaande
opmars van de personal computer. In 2000 worden de bestaande werkgroepen samengevoegd tot de VVNH-commissie Elektronische Transacties
Houthandel (ETH) die een centraal artikelenbestand inricht. Het zal echter nog jaren duren voordat het elektronisch zaken doen vaste voet in de
houthandel krijgt.
Al in 1998 houdt een werkgroep zich bezig met de overgang van de huidige, omslaggefinancierde Vuth-regeling (Vervroegde Uittreding Houthandel)
naar een kapitaalgedekte en soberder prepensioenregeling per 2002. De financiële situatie van het Vuth-fonds is door riante uittredingsregelingen in
het verleden en een groot uittredingsanimo uiterst penibel geworden.
De houthandel beschikt al decennia over een Sociaal Fonds, in de moderne terminologie geheten Fonds voor Onderzoek, Opleiding en
Arbeidsverhoudingen in de Houthandel (Fonds O, O & A). Alle houthandels dragen aan het fonds bij op basis van een in een algemeen verbindend
verklaarde cao-bepaling vastgelegde heffing. Het fonds subsidieert onder andere Centrum Hout, VVNH, vakbonden, Stichting Werkgelegenheids- en
Scholingsprojecten (WESP) en SIVAG. Vanuit het Fonds worden ook voorzieningen als de collectieve ongevallenverzekering, de kinderopvang in de
houtbranche en het collectieve Arbo-contract bekostigd.
In 2000 krijgt de VVNH een nieuwe verenigingsstructuur. Deze heeft vooral betrekking op een vereenvoudiging van de verenigings- en sectiestructuur
en op een duidelijker relatie tussen bestuur en commissies. De secties waren van oorsprong aparte verenigingen met eigen productbelangen. Zij hebben
eigen statuten en reglementen en regelen zelf contributieheffing en -afdracht. In de nieuwe structuur blijft het takenpakket van de secties, zoals de
belangenbehartiging van de eigen productgroep, behouden, maar het sectielidmaatschap en daarmee de sectiecontributies komen te vervallen. De
financiering van de activiteiten wordt geregeld via een budgetsysteem. De ledenraad wordt opgeheven. Daarvoor in de plaats wordt niet een-, maar
tweemaal per jaar een ledenvergadering gehouden. Het presidiumschap binnen het bestuur wordt afgeschaft. Bestuursvoorzitter wordt de heer
Boogaerdt.
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Voorzitter Cees Boogaerdt reikt parlementariër Marijke Vos

In 2006 wordt het Beleidsplan 2006-2009 ‘De wortels van hout’

(GroenLinks) op de Bouwbeurs 2003 het Beleidsplan 2003-2005 uit.

gepresenteerd. Hier het bestuur in 2006. V.l.n.r. Jan Nico Wilkens,
Arnold Koomen, Wim Vermeer, André de Boer (directeur), Cees
Boogaerdt (voorzitter), Harry Gras, Henk Gooskens en Angelique
Fleuren (notulist).
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Piet van Drimmelen (erelid)
Piet van Drimmelen komt 46 jaar geleden in het familiebedrijf Houtgroep van Drimmelen te Zwijndrecht.
Als vaste bezoeker van de VVNH-ledenvergaderingen kennen velen hem als degene die elke vergadering
minstens een keer bij de interruptiemicrofoon staat. Altijd scherp en altijd to-the-point, en nooit te
beroerd om het bestuur met een kwinkslag scherp te houden. In 2004 wordt hij tot erelid van de VVNH
benoemd.
Zijn ideeën over houtpromotie leiden ertoe dat hij in de jaren tachtig voorzitter wordt van de Stuurgroep
Promotie en Voorlichting van Centrum Hout. ‘Promotie ging in die tijd allemaal wat onbeholpen en
ad hoc. Dat kon eigenlijk ook niet anders door de betrekkelijke kleinschaligheid van de bedrijven.’
De stuurgroep ontwikkelt ideeën, zoekt de gezamenlijke noemer, en laat die uitvoeren door onder
andere Centrum Hout. Van Drimmelen noemt realisering van de gezamenlijke houtdeelname aan de
tweejaarlijkse Internationale Bouwbeurs te Utrecht als voornaamste wapenfeit. ‘De thema-expositie
Piet van Drimmelen in 2008.

Hout was elke keer een groot succes.’ Uit de bezoekersenquête blijkt dat de hal waar de houthandel zich
gezamenlijk presenteerde elke editie de meeste bezoekers trekt.
Als voornaamste taak als voorzitter van de stuurgroep noemt Van Drimmelen: ‘Het ontwikkelen van
cursussen en het masseren van het denkwerk. De financiën werden beheerd door de VVNH. Het
ontwikkelen van projectplannen en het zoeken naar de goedkeuring daarvan kostte veel inspanning.’
Naast de collectieve deelname aan de Bouwbeurs kunnen we ook de oprichting van Het Houtblad op
Van Drimmelen’s conto schrijven. ‘Ik heb nog samen met de toenmalige directeur van Centrum Hout
Aad van der Velden in 1988 het nulnummer gemaakt.’ Van Drimmelen heeft met zijn 46 jaar ervaring de
houthandel zien veranderen. ‘Ondanks alle structuuronderzoeken van NEHEM en dergelijke uit de jaren
tachtig is het aantal beslissers wel afgenomen, maar het aantal vestigingen nauwelijks. Dat is de grote
vergissing, of hoe je het ook wilt invullen. Dat is iets waar we ons op verkeken hebben.’

58

Onder druk van campagnes van de milieubeweging komt duurzaamheid steeds meer op de agenda van zowel consument, overheid als bedrijfsleven.
De VVNH legt beleid en doelstellingen in 2002 vast in het Beleidsplan 2003-2005 ‘Een gezonde toekomst voor hout’. Dit beleidsplan bestaat uit een
missie, een gedragscode en een activiteitenschema. De missie positioneert de VVNH als een organisatie die:
- werkt aan een sterk en positief imago van hout en houtproducten;
- een financieel gezonde positie van de houtsector in Nederland bevordert;
- de handel in hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, stimuleert;
- het gebruik van hout stimuleert door innovaties, onderzoek en opleiding;
- haar belangenbehartigende rol vervult door een proactieve, transparante en constructieve opstelling.
De gedragscode regelt onder meer dat de VVNH-leden uitsluitend hout op de Nederlandse markt brengen, dat voldoet aan de geldende nationale en
internationale wet- en regelgeving. Het overgrote deel van de leden ondertekent deze gedragscode. Voor hen die dit om hen moverende redenen niet
doen, eindigt ultimo 2003 het lidmaatschap van de VVNH.
De activiteiten die in het kader van het beleidsplan worden uitgevoerd zijn velerlei en zeer gedifferentieerd. In navolging van de Houtprijs (met de
categorieën architectuur en innovatie) wordt met de WoodChallenge een houtinnovatieprijs voor studenten in het leven geroepen. Ook wordt de
website vernieuwd, wordt regelmatig overleg gepleegd met maatschappelijk relevante partijen, vindt uitvoering plaats van het Arbo-convenant en
worden de leden van de VVNH van het kaf gescheiden door deponering van het merk ‘Erkende Houthandel’.
Het initiatiefwetsvoorstel uit 2001 van Tweede Kamerlid Marijke Vos inzake duurzaam bosbeheer en het merken van zowel duurzaam als niet-duurzaam
geproduceerd hout kan door intensief overleg ontdaan worden van haar voor de houthandel schadelijkste elementen. De eerste aanzet voor dit
voorstel werd reeds in 1994 gegeven. In de eerste vijf jaar van het nieuwe millennium houdt het de gemoederen flink bezig, waarna het door nieuw
overheidsbeleid naar de achtergrond verschuift.
In 2002 wordt een begin gemaakt met het actualiseren van de minimumeisen voor duurzaam geproduceerd hout in de vorm van een Beoordelingsrichtlijn
(BRL). Ook wordt actief gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de uniformiteitsverklaringen op producten – CE-markering – waarvan de
fasegewijze implementatie in 2004 moet starten.
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Coen Dekker (Dekker Hout Groep Den Haag)
Coen Dekker stapte in 1955 op 23-jarige leeftijd in het familiebedrijf dat inmiddels onder leiding staat van zijn
zoon Robbert Jan. Toch heeft hij er nog een kantoor waar hij geregeld te vinden is. Hij heeft de Dekker Hout Groep
opgebouwd met vestigingen in Den Haag, Vianen en Warmond. Zijn tennispassie leidde tot een eigen sport- en
evenementencentrum in Zoetermeer en Warmond en een eigen sportkledinglijn, merk Protest. Gevraagd waarom hij
nooit een bestuursfunctie in de Houtbond of de VVNH heeft gehad antwoord hij: ‘Overdag was ik veel te druk mijn
bedrijven op te bouwen. En in de avonduren tenniste ik veel liever.’ Toch werd hij in de jaren zestig vicevoorzitter van
Coen Dekker.

het Houtvoorlichtingsinstituut. ‘Ik vind reclame voor hout eigenlijk belangrijker dan de Houtbond. Het is toch eigenlijk
de kurk van je voortbestaan.’

Dekker vindt dat de VVNH krachtige promotie voor hout moet stimuleren. ‘Kunststof komt hard naar voren, want die sector maakt meer en
betere reclame dan wij. Ik vind dat de VVNH daar nu te weinig aandacht aan besteedt. Ik ben positief over de VVNH. Cao-onderhandelingen
vind ik goed. De afgesloten pensioencontracten vind ik slecht, maar als je marktaandeel verliest aan kunststof moet je houtpromotie daadkrachtig
oppakken. Je hebt natuurlijk als sector ook een branchevereniging nodig. Ik zou het leuk vinden als VVNH met de bouwmaterialenleveranciers
verenigd in de Hibin samen zou gaan. Omdat je dan een wat grotere speler wordt in de markt, en daarmee wat krachtiger. Langzamerhand vind
ik de verschillen ook niet meer zo groot tussen houthandel en Hibin. Veel houthandelaren leveren nu ook al stenen en cement en zo. De oude
deling van vroeger is verwaterd.’ ‘Toen ik in de houthandel kwam werd er nog met paard en wagen gewerkt. Ik weet nog de eerste heftruck die
we in 1960 als bedrijf kochten. Ik vond het toen zonde om er speciaal een chauffeur voor aan te nemen, dus samen met een monteur reed ik
dat ding zelf. Ik geloof dat we nu vijftig heftrucks hebben rijden. Er is een hoop gebeurd. Ook op het gebied van houtvoorziening. Ik geloof echt
dat we de aarde een beetje moeten sparen. En dat doen we natuurlijk nog niet. De huidige crisis is ook slecht voor FSC, want alles wat duurder is
wordt terzijde geschoven.’ Over de structuuronderzoeken in de jaren tachtig is hij duidelijk. ‘Rijnconsult heb ik weggegooid geld gevonden. Daar
is ondanks alle mooie verhalen niets uitgekomen. Ik ben voorstander van concentratie, maar de individuele ondernemingen moeten niet té groot
worden. Er is in de houthandel gelukkig ook geen overheersende speler. Hoewel ik het ook niet zie gebeuren, zou ik tegen een samengaan van
Jongeneel en PontMeyer zijn. Met de huidige crisis zullen er wel weer een paar verdwijnen, maar Dekker zal daar niet bij zijn.’
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Begin 2004 staakt Stichting Keurhout haar activiteiten. Gebrek aan voldoende vraag naar duurzaam geproduceerd en gecertificeerd hout, een wankele
financiële positie en het ontbreken van steun en draagvlak bij de overheid en non-gouvernementele organisaties leiden tot deze beslissing. Binnen de
geledingen van de VVNH maakt Keurhout in 2004 een doorstart, welke noodzakelijk is omdat het overleg over de BRL en de poortwachterfunctie van
Keurhout nog niet is afgerond. Het zal tot eind 2005 duren alvorens dit overleg tot een breed gedragen document leidt, waarna in 2006 de milieu- en
ontwikkelingsorganisaties hun steun voor de BRL intrekken. Zonder deze partijen wordt het proces echter voortgezet en wordt het Keurhout-systeem
verder uitgebreid. Ultimo 2008 is wereldwijd bijna 50 miljoen hectare gecertificeerd bos door Keurhout goedgekeurd, zijn ruim 1.600 chain of custodycertificaten toegelaten en is het aantal Keurhout-deelnemers gegroeid tot 177. Het importvolume Keurhout-Duurzaam is in 2008 met 293.000 m3 nog
bescheiden, maar zal naar verwachting in 2009 sterk toenemen als gevolg van het grote potentiële volume uit het door Keurhout toegelaten Europees
certificeringssysteem PEFC.
Mede door de financiële en bestuurlijke terugtrekking van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, wordt in 2006 Centrum Hout geïntegreerd
in de VVNH en als aparte sectie toegevoegd. In de nieuwe sectie worden alle promotionele en voorlichtingsactiviteiten geconcentreerd, ook die welke
tot dan door de productsecties werden uitgevoerd. De afdeling Opleidingen van Centrum Hout wordt verzelfstandigd in het nieuw opgerichte Hout
Opleidings Centrum (HOC) met een eigen directie en paritair bestuur.
Als gevolg van het succes van het Beleidsplan 2003-2005 wordt voor de periode 2006-2009 een vervolgplan onder de naam ‘De wortels van hout’
ontwikkeld. Dit plan omvat onder meer een groot aantal activiteiten binnen de thema’s Herkomst van hout, Onderzoek en ontwikkeling en Promotie
en voorlichting. Het eerste thema richt zich met name op activiteiten tegen illegale kap en tegen de import van illegaal gekapt hout, en op activiteiten
die gericht zijn op duurzaam bosbeheer.
De vervanging in 2002 van de Vuth door een prepensioenregeling is geen lang leven beschoren. Per januari 2006 worden de fiscale faciliteiten voor
alle prepensioenregelingen geschrapt. Invoering van een nieuwe regeling blijkt zeer complex en wordt bovendien in 2007 ingehaald door een nieuwe
Pensioenwet. Uiteindelijk kan in 2007 een aan alle wettelijke en actuariële voorwaarden aangepaste nieuwe pensioenregeling worden ingevoerd. Het
BPF Houthandel is een financieel gezond fonds tot in 2008 de kredietcrisis toeslaat. De scherp gedaalde dekkingsgraad noopt tot maatregelen; één
daarvan is het voor het eerst sinds decennia volledig achterwege laten van de indexatie.
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Hans Schuil (sectiebestuurslid)
Hans Schuil is samen met Gooitzen Feenstra sinds 1997 eigenaar van Houthandel Smallingerland in Drachten.
In de afgelopen 12 ½ jaar is daar Houthandel Warns en Deuren-Centrum Smallingerland aan toegevoegd. Ooit
begonnen bij RET-Jongeneel Utrecht heeft hij inmiddels 32 jaar ervaring in de houthandel. Op aandringen van
commissaris Minno de Groot en ervaringen uit het verleden traden de eigenaren, direct na het vertrek van de
laatste oud-eigenaar, in 2001 toe tot de VVNH. In Schuil’s woorden: ‘Daar hoor je als houthandelaar bij te zijn.’
Op voordracht van vertrekkend bestuurslid Henk Ovinge (Houthandel Meppel) trad Schuil op 19 april 2006 toe
Hans Schuil.

tot het sectiebestuur Plaatmateriaal. Tijdens de eerste vergadering passeerden onder andere douanecontroles,
promotie van plaatmateriaal en het rapport Sharing The Blame van Greenpeace de revue.

‘Alle bestuursleden zijn importeurs. Ik maak me sterk voor de geheel zelfstandige houthandelaar die niet importeert. De handelsketen is belangrijk.
Een hout- en plaatmateriaalleverancier onderscheidt zich in mijn ogen voornamelijk met specifieke houtkennis. Ik ben dan ook een van de weinigen
die geen groot voorstander is van de fusie tussen onze vereniging en de Hibin. Mij bekruipt toch het gevoel dat we zo onze kennis in de schoot
van de bouwstoffenhandelaar werpen. Ik zie vervaging van onze branche en dat vind ik spijtig.’ Op de aanvragen richting importeurs vermeldt
Schuil standaard het belang dat hij aan lidmaatschap van de VVNH hecht. ‘Wij, als lid van de VVNH, gaan ervan uit dat ook u handelt volgens
de gedragscode van deze vereniging, daar waar wettelijk verplicht levert met CE-markeringen en voor wat betreft plaatmateriaal levert met een
in Nederland geteste E1-norm. Tevens verwijzen wij u graag naar de “Handleiding Verantwoord Hout Inkopen” van de VVNH. Wij kopen bij
voorkeur bij leden van de VVNH die ook rapporteren aan de Stichting Probos.’ En het helpt: Schuil heeft al enkele importerende houthandels
aangebracht als nieuw lid. ‘Een ieder die in deze branche zit behoort eigenlijk lid te zijn van onze vereniging, wie niet lid is profiteert gewoon mee
van alle inspanningen die de VVNH levert en in de toekomst zal leveren.’
Houthandel Smallingerland ziet zich als kleine onderneming tussen grote, maar dat is volgens Schuil juist een sterk punt. ‘Producenten en importeurs
komen meer en meer met halffabricaten waarbij de verantwoordelijkheid van de aannemer wordt neergelegd bij handelaar en importeur. Dat vergt
specifieke kennis. Met verbreding van het assortiment anders dan hout, verlies je als branche veel specifieke kennis. De schoenmaker moet zich in
mijn ogen toch een beetje bij zijn leest houden. Daar ligt zijn kracht. VVNH, van harte met ons 100-jarig jubileum.’
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De kredietcrisis frustreert ook het in 2007 tussen de besturen van het Bedrijfstakpensioenfonds van de Hibin (bouwmaterialen) en dat van de houthandel
gestarte overleg om de mogelijkheid van een fusie te bezien. Een samengaan moet leiden tot een sterkere positie in de pensioenwereld, waarin de
complexiteit het afgelopen decennium zeer sterk is toegenomen. Bovendien vindt op operationeel gebied steeds meer vervaging plaats tussen beide
bedrijfstakken, die zich bovendien in de zelfde afzetmarkt bewegen. In deze situatie spreken de besturen van Hibin en VVNH over samenwerking.
Vooralsnog gebeurt dit op projectmatige basis. Intentie is echter een toekomstig samengaan in een federatie en integratie van beide organisaties.
De afgelopen 25 jaar is het ledenbestand van de VVNH, inclusief filiaalaansluitingen, teruggelopen van 389 in 1979 tot 276 in 2008. De ledenteruggang
is met name het gevolg van concentraties en schaalvergroting in de branche . Ondanks deze ontwikkeling telt de VVNH nog steeds het overgrote
deel van de Nederlandse houthandelaren tot het ledenbestand. De VVNH is daarmee nog steeds de kwantitatieve en kwalitatieve representant van
de sector.
In de laatste vijfentwintig jaar neemt de import van hout met vijftig procent toe van 4,0 tot 6,0 miljoen m3 in 2008. Naaldhout stijgt van 2,0 naar
3,2 miljoen m3. Hardhout blijft constant op 0,9 miljoen m3; plaatmateriaal groeit van 1,1 naar 1,9 miljoen m3. Dit alles bij een van 9.000 tot 8.000
medewerkers gedaald personeelsbestand. De gemiddelde bedrijfsgrootte en de productiviteit zijn de afgelopen 25 jaar dus fors toegenomen.
In 2008 is 65% van het door de leden van de VVNH geïmporteerde hout afkomstig uit duurzaam beheerd bos. 59% van het hout is voorzien van
een handelsketencertificaat (CoC, chain of custody). Door middel van de handleiding Verantwoord Hout Inkopen en met deelname aan internationale
projecten blijft de VVNH zich beijveren om het aandeel aantoonbaar legaal hout op de Nederlandse markt zoveel mogelijk te vergroten.
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André de Boer (directeur tot 2010)
Van de honderdjarige geschiedenis van ‘zijn’ vereniging heeft hij er bijna veertig jaar persoonlijk
meegemaakt. Na de middelbare school en twee jaar werkervaring op kantoor bij Houthandel Wicherson
in Steenwijk solliciteerde De Boer in 1972 bij de Sociale Werkgeversvereniging van de Houthandel (SWH).
‘Meer dan middelbare school had ik niet, maar ik denk dat de toenmalige secretaris Carl Schönlank me
heeft aangenomen om mijn ‘ervaring’ in de houthandel.’
‘Ik ben feitelijk opgeleid door Schönlank en Kitty Stibbe. Aan Schönlank’s zijde heb ik kunnen werken tot
1990. Ze hebben me beiden niet alleen wegwijs gemaakt in de houthandel, maar via hen leerde ik ook
een wereld kennen van cultuur, lezen en discussiëren. Het was een geweldige tijd en ik heb geweldige
bazen aan hen gehad.’ Hij ging rechten studeren en kon in 1976 aan de slag als juridisch medewerker.
Een jaar later wordt hij secretaris bij de in de Houtbond gefuseerde hardhout- en naaldhoutorganisaties.
‘Bij mijn aantreden was de houthandel redelijk feodaal. Tutoyeren was er niet bij. Heren als Key, Van
Andre de Boer.

Calcar en Stadermann waren mannen van stand, maar zij hadden geen moeite om iemand waarin zij een
belofte zagen de ruimte te geven.’

Meeste indruk in zijn carrière heeft de herstructureringsgolf van de jaren tachtig op hem gemaakt. ‘De kleine familiebedrijven verdwenen in die
periode vrijwel allemaal. Dat waren vaak nogal persoonlijke en bedrijfstechnische drama’s voor de betrokkenen. Maar ook de hele milieudiscussie,
modernisering van de arbeidsverhoudingen en de efficiencyslag van het bondssecretariaat waren belangrijk. Op de Keizersgracht werkte een man
of dertig, in Almere zitten we met zijn tienen.’ Paul van den Heuvel is vanaf 2010 de enige directeur. Aan het eind van dit jaar treedt De Boer
terug om voorzitter te worden van de overkoepelende European Timber Trade Federation. ‘De houtsector is uitermate kansrijk. Kijk naar duurzaam
bouwen. Hout is het enige materiaal dat echt kan scoren. Ondanks de kleinschaligheid is het ongelofelijk wat de Nederlandse houthandel bereid
is bij te dragen aan de collectiviteit. Voor mezelf kan ik alleen maar zeggen: ‘Ik heb gewoon een geweldige, gouden en fantastische tijd gehad in
bijna veertig jaar VVNH.’
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2009 en verder - Een koninklijk tintje
Zoals in dit boekje te lezen is, is 2009 het jaar waarin de Vereniging Van Nederlandse Ondernemingen en haar rechtsvoorgangers het 100-jarig
jubileum vieren. Het is ook het jaar waarin onze branchevereniging op 25 september het predicaat ‘Koninklijk’ krijgt overhandigd uit handen van de
heer Leen Verbeek, commissaris van de Koningin van de provincie Flevoland. En met dit heuglijke feit, presenteren we ook ons nieuwe logo.
De festiviteiten zijn naast een feest voor de leden en genodigden op genoemde datum in Huis ter Duin te Noordwijk aan Zee, een inhoudelijk
seminar gecombineerd met de Houtdag op 1 december 2009 in Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam. Het seminar staat in het teken van de
geboekte resultaten van de activiteiten voortkomend uit het VVNH-beleidsplan 2006-2009. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) mevrouw Jacqueline Cramer zal daarbij aanwezig zijn en spreken.
Zoals uit de beschreven geschiedenis in dit boek blijkt, hebben de in het verleden gevierde jubilea zich altijd gedurende crisisperioden voorgedaan.
Dat is bij het 100-jarig jubileum niet anders. De effecten van de kredietcrisis zijn velerlei. Veel uiteenlopende bedrijfstakken, zo ook de houthandel en
de leden van de VVNH, zien drastische omzetdalingen. De huidige economische crisis noodzaakt bedrijven harde maatregelen te nemen, die veelal
resulteren in ontslag van personeel. De geschiedenis laat echter ook zien dat de houthandel altijd het vermogen heeft gehad om na een moeilijke
periode krachtig terug te komen. Het absolute vertrouwen is er dat dat ook ditmaal gebeurt, Een wereld zonder hout is eenvoudigweg niet voor te
stellen. Zoals gezegd: ‘Houdt u bij hout!’
Namens bestuur VVNH,
André de Boer en Paul van den Heuvel
Directie VVNH
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Het in deze uitgave gepubliceerde beeldmateriaal is afkomstig van de Vereniging
Van Nederlandse Houtondernemingen, haar leden en de archieven van de
tijdschriften Het Houtblad en Houtwereld. De samenstellers danken hen voor het
afstaan daarvan.

