
 

Adrianus Jacobus van Hoeken (1804-1865), zandgraf 5E, vak D 

Oprichter van de houthandel Van Hoeken 

 

Personalia 

Geboren: 26 maart 1804 te Leiden 

Zoon van Aalbert Cornelis van Hoeken en Catharina Maria Verhooft 

Gehuwd met Marijtje Provo op 10 november 1831 te Leiden 

Overleden: 17 juni 1865 te Leiden 

Begraven: 21 juni 1865 

 

Samenvatting 

Adrianus Jacobus van Hoeken wordt in 1804 aan de Haven te Leiden geboren als 

zoon van een scheepsmaker. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader en neemt als 

zeventienjarige het bedrijf over. Om dat hij weleens hout over heeft, gaat hij daar ook 

in handelen. 

 In 1831 trouwt Adrianus met Marijtje Provo met wie hij zeven kinderen krijgt, 

waarvan de oudste binnen vier maanden komt te overlijden.  

 Vanaf 1834 combineert hij de scheepsmakerij met een houthandel, een bedrijf dat 

een bloeiend bestaan kent en 133 jaar lang een begrip in Leiden zal blijven. Eerst 

betrekt hij het hout van elders, maar al snel gaat hij het zelf inkopen en laat hij het 

verzagen op de houtzaagmolen ‘De Haan’.  

 Na een aantal jaren besluit hij zelf een hout-

zaagmolen te kopen. Na eerst overwogen te hebben 

om in Leiderdorp een molen te kopen, besluit hij uit-

eindelijk in 1861 om eigenaar te worden van de 

zaagmolen ‘De Hooiberg’ aan de Maredijk. 

 Intussen is het accent van het bedrijf steeds meer 

van de scheepsbouw naar de houthandel verscho-

ven. Ook worden steeds meer boten van ijzer in 

plaats van hout gemaakt. 

 De houthandel breidt zich gestaag uit. Nieuwe 

houtloodsen verschijnen in de directe omgeving van 

de Haven. Hij probeert het hout zelf in Noorwegen te 

kopen en het naar Leiden te laten verschepen.  

 Dat lukt niet erg, maar vanaf 1855 gaat hij wel leer 

uit Zweden importeren.  

 
Adrianus Jacobus van Hoeken 

 Helaas laat Van Hoekens gezondheid te wensen over: Adrianus wordt ziek en 

overlijdt in 1865, eenenzestig jaar oud. Hij wordt op de begraafplaats Groenesteeg ter 

aarde besteld, in het familiegraf Van Hoeken. 

 



Volledige versie 
 

Geboorte en scheepsmaker 

Adrianus Jacobus van Hoeken wordt op 26 maart 1804 in Leiden geboren als zoon 

van de scheepsmaker Aalbert (Albert) Cornelis van Hoeken (1783-1831) en Catharina 

Verhooft/Verhoeff (± 1780-1818) [Bij vonnis van de rechtbank van 7 juli 1829 wordt 

autorisatie verleend tot het veranderen van de naam Verhooft in Verhoeff]. Het 

ouderlijk huis staat aan de Oude Rijn, tegenover de Haven. Drie dagen later wordt 

Adrianus gedoopt in de Hooglandse Kerk. 
 

 
Doopregister Hooglandse Kerk 

 

Blijkens de originele akte van 6 januari 1821 wordt de dan bijna 17-jarige Adrianus 

meerderjarig verklaard, wat hem in staat stelt om op 24 maart van dat jaar de “scheep-

makerij met huizingen, schuren, hellingen, erven en werven, staande en gelegen 

binnen de stad Leyden, op den Rijn tegenover de Haven in Wijk VIII”, van zijn vader 

te kopen. Tot aan zijn overlijden in 1865 zal hij daar in het ouderlijk huis blijven wonen, 

een woning met twee markante schoorstenen, die nog altijd bestaat. 
 

 
Woonhuis aan de Havenkade 



Al in 1644 had Gillis van Houcke, behorend tot een uit Gent gevlucht geslacht van 

protestanten, een pand aan de Havenkade, waar hij als zeilmaker gaat werken en later 

scheepsbouwer wordt. Gillis’ nageslacht zet het bedrijf voort, dat zich bezig houdt met 

“het bouwen van eikenhouten schepen, o.a. pramen in allerlei afmetingen”. Al in 1774 

bouwde de scheepsmakerij de bekende Leidse Boeier, waarvan een model te vinden 

is in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.  
 

 
Model van de Leidse Boeier (Scheepvaartmuseum Amsterdam) 

 

Voor de scheepsmakerij heeft A.J. van Hoeken natuurlijk hout nodig en het feit dat hij 

regelmatig stukken eikenhout over heeft, doet bij hem de gedachte opkomen om in 

hout te gaan handelen, want daar bestaat in die tijd veel vraag naar. 

 

Huwelijk 
Op 10 november 1831 treedt Adrianus Jacobus van Hoeken in Leiden in het huwelijk 

met de dienstbode Marijtje Provo (1810-1885).  



 

 
Huwelijksakte 

 
Het echtpaar krijgt zeven kinderen: 

- Catharina Maria (geboren op 12 december 

1832 en op 27 maart 1833 overleden); 

- Catharina Maria (geboren op 14 oktober 

1834 en op 12 maart 1896 overleden); 

- Adrianus Cornelis (geboren op 18 april 1837 

en overleden op 24 februari 1872); 

- Jan (geboren op 21 juni 1839 en overleden 

op 29 maart 1901); 

- Cornelis (geboren 14 november 1841 en 

overleden op 13 mei 1899); 

- Jasper Jacobus (geboren op 11 mei 1844 en 

overleden op 11 december 1911); 

- Petrus Johannes (geboren op 25 augustus 

1846 en overleden op 3 juli 1924).   
Marijtje Provo 

 

Start van de houthandel Van Hoeken (1834-1843) 

Op 24 augustus 1834 begint Adrianus, naast zijn scheepsmakerij, aan de Havenkade 

hoek Kijfgracht een “Houtkooperij”. Het ‘dubbele’ bedrijf van Scheepsmakerij en Hout-

handel is zeer succesvol en maakt een grote bloei door. De scheepshelling wordt in 

1837 vergroot en ook wordt een aantal huizen aan de Havenkade opgekocht. 
 



 
Gezicht op de Haven met links de scheepshelling (Litho in kleur van G.J. Bos ca. 1850) 

 

Het hout wordt de eerste jaren geleverd door de firma J. van Mannekes, gelegen aan 

de Vrouwenweg te Zoeterwoude. Van Hoeken betaalt hier echter een in zijn ogen te 

hoge prijs voor en gaat - als rechtgeaard koopman - op zoek naar alternatieven. In 

1839 vindt hij op een veiling in Dordrecht de zogenaamde “ronde balken”, waar hij zeer 

van gecharmeerd is. Hij laat deze met vlotten naar Leiden komen en het hout wordt op 

de windhoutzaagmolen ‘De Haan’ bij de Koepoort aan de Zoeterwoudseweg gezaagd. 
  

 
Tekening van de windhoutzaagmolen ‘De Haan’ 

 



De periode 1843-1861 

De houthandel ontwikkelt zich voorspoedig, hij koopt het hout niet alleen in Dordrecht, 

maar ook in Amsterdam. De firma wordt in de periode tussen 1843 en 1849 steeds 

verder uitgebreid. Adrianus Jacobus van Hoeken pakt alles aan waar hij voordeel in 

ziet, en zo verhuurt hij ook schuiten. 

 Van Hoeken besluit om iedere tussenhandel uit te schakelen en eigen zaag-

capaciteit te gaan creëren. Op 11 september 1849 schaft hij een stuk grond en een 

molenwerf met drie huizen aan in de Hoge Mors. Toch doet hij daar verder niets mee. 

Vervolgens wil hij zijn hout gaan verzagen met een windhoutzaagmolen aan de 

Slaaghsloot in de Slaaghpolder in Leiderdorp.1 Daarom koopt Van Hoeken in 1853 van 

Jan Hendrik Marijt een aantal percelen in dit gebied, waarin  sinds 1832 de molen ‘De 

Hoop’ staat. Maar ook hier komt zijn zagerij niet. 

 Op zijn vertrouwde plek bij de Haven blijft Van Hoeken zijn bedrijven verder 

uitbreiden: in 1855 komt er een uitbreiding naar de Zuidsingel en in 1859 wordt een 

vergunning verleend “tot het slaan van palen voor het leggen van vlotten in de 

Kijfgracht”. In 1860 verrijst een nieuwe houtloods aan de Havenkade. 

 Van Hoeken wil graag zelf het hout, met name de ronde balken, in Noorwegen gaan 

kopen. Om dat rendabel te kunnen doen is zijn behoefte toch niet groot genoeg. Hij 

probeert in Delfzijl kapiteins over te halen om voor hem kleine transporten uit 

Noorwegen mee te nemen. Om meer invloed te krijgen op deze handel koopt Van 

Hoeken aandelen in drie schepen: de “Helena Brons”, de “Lummina” en de “Grietje 

Koens”. Dit leidt tot een nieuwe tak van zijn bedrijf, namelijk de “Zeevaarthandel”.  

 Van zijn eerste twee schepen heeft Van Hoeken weinig plezier: de Helena Brons 

strandt met verlies van alle last en de Lummina zinkt. Beter vergaat het met Grietje 

Koens, die zestien jaar blijft varen, van 1856 tot 1872. Van zijn oorspronkelijk plan blijft 

echter niets over, want de kapitein weigert te varen naar Noorwegen wegens 

”onbekendheid met de navigatie aldaar”.  

 In 1860 waagt Van Hoeken langs een andere weg nog een poging. Hij stuurt een 

schipper naar Frederikstad om een lading balken te halen. Bij terugkomst blijkt dat 

deze onderneming hem meer kost dan het oplevert, zodat van een herhaling wordt 

afgezien en de afdeling Zeehandel wordt opgeheven, hoewel Grietje Koens nog tot 

1872 in de vaart blijft.  

  Intussen is Van Hoeken sinds 1855 begonnen met het importeren van het beroemde 

Stockholmer leer uit Zweden. Hiervoor wordt het Zweedse zeilschip “Josephine” met 

kapitein I.E. Nasman ingezet. Met dit schip wordt in vijfendertig dagen van Stockholm 

naar Texel gevaren.  

 Uiteindelijk zal Van Hoeken zich met onverflauwde energie inzetten om toch een 

eigen zaagmolen aan te kopen, zodat hij zelf zijn balken kan verzagen, wat meer winst 

geeft en minder afhankelijkheid van anderen. 

 

                                            
1 Tot 1896 was dit gebied eigendom van de gemeente Leiderdorp, daarna kwam het in handen van de 
gemeente Leiden, die vóór 1896 de singels als gemeentegrens had. In het begin van de zeventiger 
jaren van de twintigste eeuw werd hier de Merenwijk gebouwd. De Slaaghsloot is een smalle watergang 
tussen de Haarlemmertrekvaart en de Zijl.   



De houtzaagmolen “De Hooiberg” 

Op 16 maart 1861 koopt Van Hoeken een 

houtzaagmolen, “De Hooiberg”, een in 

1754 gebouwde bovenkruier, gelegen aan 

de Maredijk bij de Haarlemmertrekvaart. 

Deze molen zal tot 1916 gebruikt worden 

om hout te zagen en wordt dan gesloopt. 

 Vanaf dat moment komt de scheeps-

makerij op de tweede plaats. Niet alleen 

omdat de houthandel steeds lucratiever 

wordt, maar vooral omdat houten schepen 

in de tweede helft van de negentiende 

eeuw steeds meer vervangen worden 

door ijzeren exemplaren.  

 Van Hoeken heeft de bakens tijdig 

verzet en zijn omzet is in de laatste tien 

jaar verviervoudigd. In 1860 worden door 

Adrianus Jacobus regelmatig reizen naar 

Rotterdam, Amsterdam, Edam en Schie-

dam ondernomen om “op zijn voordeeligst 

hout te bekomen”. Deze plaatsen zijn 

inmiddels de brandhaarden van de Neder-

landse houthandel geworden.  

 Ook wordt vanaf 1864 in Leiden hout 

gekocht bij de in 1856 opgerichte hout-

handel D.D. Noordman aan de Haagweg 

met molen “d’Heesterboom”. 

 Adrianus Jacobus zal maar kort 

genieten van zijn nieuwe bezit, want niet 

lang na deze aankoop wordt hij ziek en in 

1865 komt hij te overlijden.  

 

Leidsch Dagblad 23 november 1861 

 Zijn drie jongste zonen Cornelis, Jasper Jacobus en Petrus Johannes zetten het 

bedrijf voort onder de naam “Houthandel Gebroeders Van Hoeken” [zie het kader aan 

het einde van dit artikel]. 

 

Overlijden 

Op 17 juni 1865 overlijdt ‘na eene langdurige ziekte’ Adrianus Jacobus van Hoeken. 

Een grote slag voor het bedrijf. In het Herdenkingsalbum dat in 1934 is uitgegeven ter 

gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Houthandel Van Hoeken staat: 

Een zeer belangrijk tijdperk in de ontwikkeling der zaak werd hiermee afgesloten. In 

dankbare herinnering herdenkt de huidige generatie Van Hoeken dezen eminenten 

voorvader, die den grondslag legde voor het tegenwoordige bedrijf. Zijn hoog te 

roemen capaciteiten inzake energiek aanpakken, degelijk, eerlijk koopmanschap en 

pijnlijke nauwkeurigheid, zijn voor haar treffende voorbeelden, waaraan zij zich vol 



trots spiegelt. Het is haar oprecht streven de voetsporen van dezen stichter van het 

bedrijf zoo getrouwelijk mogelijk te drukken! 

 Vier dagen later wordt Adrianus Jacobus van Hoeken op de begraafplaats aan de 

Groenesteeg in zandgraf 5E ter aarde besteld.  
 

 
Overlijdensadvertentie Leidsch Dagblad (19 juni 1865) 

 

Het graf behoort tot de oudste graven op de begraafplaats en is op 29 juni 1813 door 

Adrianus’ vader Aalbertus gekocht om er de volgende dag zijn acht maanden oude 

dochter Catharina Clasina in te begraven. Zij was pas de achtste persoon die op deze 

begraafplaats werd begraven. Op 17 juli 1885 werd ook Adrianus’ echtgenote  Marijtje 

Provo in dit graf ter aarde besteld. Daarnaast zijn nog vier personen in zandgraf 5E 

begraven: 

- Aalbertus Cornelis (21 januari 1831), Adrianus’ vader; 

- Catharina Maria (13 april 1833), Adrianus’ jongste dochter; 

- Jacobus Albertus Cornelis (5 december 1835), een jongere broer van Adrianus; 

- Martinus Jan (6 januari 1873), het na 4 maanden overleden zoontje van Adrianus’ 

zoon Jasper Jacobus.  
 



 
Overlijdensakte Adrianus Jacobus van Hoeken 

 

 
Grafboek zandgraf 5E 



 
Zandgraf 5E in de sneeuw 

 
 

Houthandel Gebroeders Van Hoeken 
 

Na het overlijden van hun vader, zetten de zonen Cornelis, Jasper Jacobus en 

Petrus Johannes het bedrijf voort onder naam “Gebroeders van Hoeken”. De laatste 

twee zijn dan nog minderjarig, maar ontvangen wel een meerderjarigheidsverklaring. 
 

   
Cornelis Jasper Jacobus Petrus Johannes 

 

 



 

Onder hun bewind raakt de scheepmakerij steeds meer naar de achtergrond en deze 

wordt in 1875 opgeheven. Belangstellenden worden doorverwezen naar de bijna-

buur aan de Zijlsingel, de Grofsmederij, die ijzeren schepen maakt. 

 Omdat er behoefte is aan uitbreiding van de zaag-capaciteit wordt in 1872 een 

tweede houtzaagmolen gekocht, “Het Zwarte Schaap”, gelegen aan de Stinksloot. 

Ook worden in 1876 bij molen “De Hooiberg” een huis met tuin en enkele 

houtloodsen verworven. 
 

 
Tekening van houtzaagmolen “De Hooiberg” 

 

Nadat de scheepwerf is weggebroken wordt aan de Haven een houtzagerij met 

stoom en gasverlichting aangeschaft, uiterst modern en de eerste stoomhoutzagerij 

in Leiden. In 1881 trekt Cornelis zich uit het bedrijf terug; de andere twee broers 

zetten de firma voort. Verdere uitbreidingen volgen aan de Minnebroedersgracht in 

1879. In 1884 is er opnieuw een opmerkelijke bezitsvergroting door de aankoop van 

een erf, woonhuis, houtloods en pakhuis aan de Oude Herengracht.  

 Het jaar 1890 brengt een ingrijpende verandering in de directie: de broers  Jasper 

Jacobus en Petrus Johannes gaan uit elkaar en zetten het bedrijf, ieder onder eigen 

naam, voort. De eerste vestigt zich bij de molen De Hooiberg aan de Maredijk, terwijl 

Petrus Johannes verder gaat met het ‘hoofdbedrijf’ aan de Havenkade. 

 

Branden 

Het gaat het bedrijf aan de Havenkade voor de wind, hoewel het wel wordt getroffen 

door grote branden. In 1894 brandt de hypermoderne stoomhoutzagerij helemaal af, 



maar er wordt direct een nieuwe zagerij gebouwd. Petrus Johannes zet de traditie 

van uitbreidingen voort en koopt in 1895 een derde houtzaagmolen, “De Nijverheid”, 

aan de Hoge Rijndijk in de gemeente Hazerswoude. Bij de molen horen ook een 

herenhuis en zes arbeiderswoningen. Ook wordt de stoomzagerij herbouwd.  
 

 
Complex van Van Hoeken aan de Havenkade in 1896 

 

Kort daarop doet de behoefte aan een grotere houtopslag zich gevoelen en op 8 

april 1898 verzoekt Van Hoeken, zelf raadslid, de gemeenteraad om hem een stuk 

grond aan de westzijde van de Kijfgracht ter grootte van 300 vierkante meter te 

verkopen, waarbij hij aanbiedt een nieuwe brug elders over de Kijfgracht te leggen.  

 B&W zien geen bezwaren en stellen voor de grond voor zes gulden per vierkante 

meter te verkopen. Een dag voor de raadsvergadering op 28 april 1898 regent het 

echter bezwaarschriften. De belangrijkste daarvan zijn van vellenploter Marijt, die de 

gevraagde grond als droogplaats voor zijn vellen gebruikt.  

 Ook de bewoners van de Kijfgracht klagen: “Genoeg last hebben wij nu al van het 

zaagsel en de zwarte deelen die uit de machinekamer komen en op ons waschgoed 

een zwarte laag werpt, dat hier niet is neer te schrijven. Wenschelijk was het dat 

zulke inrichtingen buiten de gemeente werden geplaatst ter voorkoming van brand 

en overlast aan de bewoners. Wij betalen van ons klein inkomen toch ook zoveel als 

ons is opgedragen, onze belasting, en het is onze schuld niet dat wij minder bedeeld 

zijn als de heer Van Hoeken, maar zoo arm als wij zijn, verzoeken wij van Burge-

meester en Wethouders billijkheid en gerechtvaardigheid”.  

 Gezien deze bezwaarschriften wordt de behandeling van de zaak uitgesteld en 

op 30 september erkennen B&W dat de bezwaren in zoverre steekhoudend zijn, dat 

beter niet tot de gevraagde verkoop overgegaan dient te worden.  

 Vooral de bezwaren van Marijt worden zwaar opgevat. Als deze zijn vellen elders, 

bijvoorbeeld op de Minnebroedersgracht, zou moeten gaan drogen, heeft hij geen 

toezicht meer en moet hij voor bewaking zorgen.  

 Van Hoeken reageert furieus en ontzenuwt de bezwaarschriften zo goed als hij 

kan in een lange schriftelijke reactie. De raadsvergadering van 13 oktober 1898, 

waarbij hij overigens zelf afwezig is, bespreekt de kwestie zeer uitvoerig. De 



discussie gaat haast meer over de overlast van ploterijen in woonbuurten dan over 

de houtzagerij, maar uiteindelijk wordt met 17 tegen 5 stemmen en één onthouding 

(van een neefje van A.J. van Hoeken jr.) besloten niet tot verkoop over te gaan.  

 Ondanks deze tegenslag wordt het bedrijf in 1900 verder gemoderniseerd met 

nieuwe zaagramen, een cirkel-zaagbank en een schaafbank. Nauwelijks drie 

maanden later is er opnieuw een grote brand, die het hele bedrijf in de as legt. Dit 

keer geeft de gemeente geen toestemming om aan de Havenkade het bedrijf te 

herbouwen. Er wordt grond gekocht in het dan nog tot Leiderdorp behorende De 

Waard en daar verrijst in 1901 een nieuwe houtzagerij. Petrus Johannes ziet op dit 

ruimere terrein mogelijkheden om zijn bedrijf, dat nogal versnipperd was, te 

concentreren. Hij verkoopt zijn bezittingen aan de Oude Herengracht en de molen 

in Hazerswoude. Drie van zijn zonen, Adrianus Jacobus Jr., Johannes Willem en 

Jasper Jacobus Jr., treden toe tot de firma.  

 Op 22 mei 1905 wordt het bedrijf voor de derde keer getroffen door brand. De 

brandweer doet zijn best, maar al het brandende hout en een stevige wind maken 

het bluswerk kansloos. De schade is enorm, maar onverdroten gaat Van Hoeken 

door, maar hij heeft zijn lesje wel geleerd: er verschijnt een nieuwe houtzagerij, nu 

van ijzer en gewapend beton. 
 

Verdere concentratie in Waard 

Petrus Johannes draagt in 1907 het bedrijf over aan zijn drie zonen. Deze willen het 

bedrijf helemaal concentreren op De Waard; ze verkopen de loodsen aan de 

Havenkade en breiden de firma op De Waard uit met een serie hoge loodsen. Het 

gehele complex beslaat ruim twaalf hectare. In 1912 komt daar ook een centraal 

kantoorgebouw. 

 

 

 

 

 

 

Adrianus Jacobus Jr.  Johannes Willem Jasper Jacobus Jr. 
 

 Op 1 juni 1921 maken de drie eigenaren van het bedrijf een Naamloze Vennoot-

schap. In datzelfde jaar is er weer een conflict met de gemeente over het 

bestemmingsplan.  

 
 

 



 
 

 
Het op De Waard geconcentreerde bedrijf Gebroeders Van Hoeken (ca. 1915) 

 

Werd in het tijdperk van Petrus Johannes het hout nog in Amsterdam en Zaandam 

gekocht, het bedrijf is nu zo groot geworden dat het rendabel is om zelf scheeps-

ladingen over zee te importeren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog geeft dat natuurlijk 

wel de nodige problemen. Zo blijft een reeds betaalde lading met 8000 balken in 

1914 in Noorwegen achter; gelukkig lukt het om deze vracht een jaar later naar 

Amsterdam te laten komen.  

 Ondanks dat door de crisis in het begin van de twintiger jaren de verkoopprijs van 

hout in korte tijd tot een derde van de prijs zakt, groeit het bedrijf gestaag verder: de 

houthandel heeft oppervlakte van ruim 100.000m2 en op hun hoogtepunt zijn er 

ongeveer 250 mensen in dienst. Het karakter van eenvoud en solidariteit van de 

beginjaren blijft behouden. Het uitgebreide terreinencomplex is voor de helft 

bebouwd met een veertigtal houtloodsen, waar tienduizenden kubieke meters hout, 

die zijn aangevoerd, geschaafd en bewerkt, zijn opgeslagen. 

 Ligt de ingang van het gebouwencomplex enigszins achteraf, voor de aanvoer 

per schip is de ligging op het kruispunt van twee vaarten - enerzijds naar Rotterdam 

en Amsterdam en anderzijds naar Utrecht - uiterst gunstig. Zelfs grote schepen, tot 

vijfhonderd ton, kunnen bij de loodsen komen.  
 

 
Gedeeltelijk overzicht van de terreinen op De Waard (ca. 1930) 

 



 

 Het gehele bedrijf wordt aangedreven door een stoommachine met 350 PK., die 

ook voor de elektriciteit zorgt. Voor de houtbewerkingen is er een aparte stoom-

zagerij, schaverij, smederij en slijperij. Het hout wordt bij de klanten afgeleverd via 

de expeditieafdeling, die gebruik maakt van de bekende en imposante Van Hoeken 

trucks met oplegger, zes met een laadvermogen van 10 ton en vier van 5 ton. Ook 

beschikt het bedrijf over negen zeilschuiten, twee motorboten en vier dekschuiten. 
 

 
De Van Hoeken truck met oplegger 

 

Op 20 mei 1931 ontstaat brand in de zaagselschuur, die overslaat naar de zagerij, 

de schaverij en de machineloods. In de buurt wonend personeel slaat direct aan het 

blussen, maar pas als de brandweer met dertien stralen bijspringt, wordt de brand 

bedwongen. Duizenden ‘ramptoeristen’ aanschouwen dit spektakel, waaronder de 

burgemeester, wethouders, raadsleden en hoge politiefunctionarissen.  

 In 1934 bestaat het bedrijf 100 jaar. Dit eeuwfeest wordt op 24 augustus, midden 

in de crisisjaren, bescheiden gevierd met receptie, feestavond en jubileumboek, het 

Herdenkingsalbum der N.V. Gebrs. Van Hoeken’s Houthandel - Leiden. 

 
 



 

 
Leidsch Dagblad 27 augustus 1934 (op de voorgrond A.J. van Hoeken Jr. met echtgenote) 
 

Niet lang na dit jubileum breekt de Tweede Wereldoorlog uit, een moeilijke periode 

voor ieder bedrijf, zeker ook voor de Van Hoekens. Na de oorlog klimt de firma uit 

het dal, maar ondervindt wel zware concurrentie van andere houtbedrijven. Groot-

schaligheid wordt het devies om te overleven, maar dat is op het weliswaar grote, 

maar toch beperkte De Waard niet mogelijk. Integendeel, de gemeente eigent zich 

de helft van het grondgebied van Van Hoeken toe, die daarom in 1967 moet 

besluiten om na 133 jaar het vermaarde bedrijf te sluiten. 
 



 

 
Leidsch Dagblad 31 mei 1967 

 



 

 
Familiewapen Van Hoeken 
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