
A.W. Wichers Hoeth 
 
Almelo, 5 november 1880 - Zeist, 3 februari 1957 
 
Op 3 Februari 1957 overleed te Zeist in de hoge leeftijd van 80 jaar Albert Willem Wichers Hoeth, 
die van 1935 tot zijn dood als bestuurslid aan het NEHA was verbonden, in welke periode hij 
gedurende de eerste 10 jaren bovendien de functie van penningmeester vervulde. Ofschoon geboren 
te Almelo, bracht hij zijn jeugd toch voornamelijk door te Leeuwarden en Amsterdam, waar zijn 
vader toen vice-president van de Rechtbank was. Aanvankelijk bestemd om diens loopbaan te 
volgen, bezocht hij er het gymnasium, maar aangezien de handel hem al spoedig meer bleek aan te 
trekken dan de rechtenstudie, ging hij over naar de handelsschool, waar hij in 1897 eindexamen 
deed, om nog in hetzelfde jaar in dienst te treden bij de firma Van Heekeren & Co. Hij is dit 
kantoor trouw gebleven en, nadat in 1914 de laatste firmant was overleden, besloot Wichers Hoeth 
om met G. van Musschenbroek en H. de Vries als beherende vennoten de zaken voort te zetten. 
Gedurende 26 jaren berustte de leiding der firma in hun handen, maar nadat Wichers Hoeth zich in 
1939 te Hilversum had gevestigd, besloot hij het jaar daarna zich uit het actieve zakenleven terug te 
trekken. Echter is hij nog tot 1953 als commanditair vennoot aan de firma verbonden gebleven. 
Reeds op jonge leeftijd boeide hem de geschiedenis en toen in de jaren van de eerste wereldoorlog 
meer vrije tijd ter beschikking kwam dan hem lief was, heeft hij deze gelegenheid aangegrepen om 
een onderzoek in te stellen naar de geschiedenis zijner firma. Wat hij vond, leek hem van 
voldoende belang om in druk te worden uitgegeven en zo kon in 1929 bij het tweehonderdjarig 
bestaan een gedenkboek verschijnen, waarin hij een schat van gegevens heeft verwerkt en dat een 
boeiende lectuur vormt voor een ieder, die in handelsgeschiedenis belang stelt. Tot de belangrijkste 
zaken van Van Heekeren behoorde de handel in Indische producten en het is niet te verwonderen 
dat Wichers Hoeth bij zijn onderzoekingen veel had gevonden, wat voor de geschiedenis van de 
koffiehandel van belang was. Toen dan ook bij de nadering van het jaar 1937 de Vereeniging voor 
de Koffiehandel zich opmaakte om met enige luister haar 50-jarig bestaan te vieren, heeft zij niet 
geaarzeld zich tot hem te wenden met het verzoek voor haar een gedenkboek samen te stellen, dat 
de lezer een goed denkbeeld zou kunnen geven van wat die handel in de laatste halve eeuw had 
betekend. Zeker pleit het voor de grote werkkracht van de auteur dat hij daarvoor, niettegenstaande 
zijn drukke werkkring bij Van Heekeren, de nodige tijd wist te vinden, zodat het gedenkboek 
prompt op tijd het licht heeft gezien. 
Het moet ook reeds in die tijd zijn geweest, dat hij het plan heeft opgevat om de geschiedenis der 
firma Louis Bienfait & Soon op papier te zetten. Familiebanden waren oorzaak, dat hij voor dit 
oude handelshuis een meer dan gewone belangstelling had en zodra hij de zekerheid kreeg, dat het 
binnen niet lange tijd zou worden opgeheven, besloot hij een historisch onderzoek niet langer uit te 
stellen, ofschoon ook het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel hem in die jaren het nodige 
extra-werk bezorgde. Gemakkelijk was de ondernomen taak niet, want een geordend archief bleek 
ten enenmale te ontbreken. Gelukkig konden Rijks- en Gemeentearchief vele leemten aanvullen en 
zo is dan toch tegen het einde van 1941 een werk verschenen dat een uitstekend overzicht geeft van 
de lotgevallen der in 1781 opgerichte firma. Voor de schrijver evenwel was het een grote 
teleurstelling, dat te elfder ure, nadat het boek juist ter perse was gegaan, toch nog een gedeelte van 
het archief voor de dag kwam, helaas te laat, om dit nog in het boek te kunnen verwerken. Besloten 
is toen, het later als aanvulling te doen verschijnen, hetgeen ook inderdaad einde 1943 is geschied. 
Hiermede en daarna ook met een bewerking der averij-grosse-boeken is Wichers Hoeth tot aan het 
einde van de oorlog bezig gebleven. Ging zijn belangstelling in de eerste plaats uit naar het 
historisch-economische gebied, levendig interesseerde hem ook de geschiedenis van Amsterdam, 
waarvan artikelen in de jaarboeken van het Genootschap Amstelodamum nader kunnen getuigen. 
Hetzelfde geldt voor de geschiedenis onzer handelsvaart; de rederijzaken, zowel van de Bienfaits 



als die van Van Heekeren brachten hem herhaaldelijk in contact met het Amsterdamse 
scheepvaartmuseum en zo heeft hij ook gedurende een reeks van jaren deel uitgemaakt van het 
bestuur dier instelling. Na de oorlog is Wichers Hoeth niet meer op de voorgrond getreden.In 1949 
ontviel hem zijn trouwe gade en de laatste jaren leefde hij teruggetrokken in Zeist, waar hij zich 
onledig hield met genealogische onderzoekingen betreffende zijn familie. Met recht kan van hem 
worden getuigd, dat hij heeft gewerkt zolang het dag voor hem was. 
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