
Botjes, Everhard
W. Kunst N.V.
- Geb. op 24
Oct. 1889 te
Midwolda als
zoon van Gesina
Homan en Edzo
Botjes, zocht
zich een weg in
den houtli andel.

Na de 4-j.
Handelsschool

te Winschoten
doorloopen te
hebben, deed hij
de eerste pract.
kennis in den
houthandel en
het zagerij-be-
drijf op bij W.
Evenhuis te
Woltersnm van
waar hij na bij-
na twee jaar in
voornoemd be-
drijf werkzaam
te zijn geweest,

- Directeur van den Houthandel v/h



aangesteld werd als reiziger in den Houthandel van W.
Kunst te Groningen. - Toen dit bedrijf in 1918 werd om-
gezet in een N.V., werd B. ben. tot dir. Deze houth. be-
staat reeds sinds 1873, maar ontwikkelde zich eerst na
1919 tot een bedrijf van beteekenis, door de zeer belang-
rijke leveringen die sedertdien werden uitgevoerd: de
groote complexen woningen die door haar werden ge-
leverd, de overkapping van eenige perrons van het Cen-
traal Station te Amsterdam en de millioenen straatblokj es
voor de bestrating in de gem. Groningen. - Een en ander
maakte het noodzakelijk de gebouwen-complexen aan-
zienlijk te vergrooten, nieuwe terreinen aan te koopen en
daarop nieuwe houtloodsen te doen verrijzen. Om het
brandgevaar tot een minimum te beperken werd achter
het nieuw gebouwde ketelhuis een brandvrije silo opge-
trokken met een inh. van ruim 700 m3 voor het bewaren
van het houtafval, dat wederom als brandstof gebruikt
wordt. - Als unicum moet verder vermeldt worden, dat
de N.V. Houthandel v/h W. Kunst de eenige importeur
van Russisch hout is, die dit regelrecht van de Russische
havens tot hare terreinen verscheept krijgt, zonder dat
overlading in een tusschen gelegen haven noodzakelijk is.
- De Houthandel W. Vink te Meppel is een filiaal van dit
bedrijf terwijl verder een belangengemeenschap is gesloten
met de fa. S. O. de Vries te Ijlst. - B. heeft aan boven-
genoemde ontwikkeling van de N.V. Kunst een niet onbe-
langrijk aandeel voor zijne rekening genomen, terwijl hij
zich verder veel bezig gehouden heeft om door gezamenlijk
overleg betere toestanden in den houthandel, vooral in
het noorden des lands, te verkrijgen. Te dien opzichte was
B. van 1926-1931 lid van de vertrouwenscomm. der
samenwerkende houthandelaren in de prov. Groningen en
Drente, waarvoor hij helaas om gezondheidsredenen moest
bedanken. - Voor den inkoop bezocht B. vele landen van
Europa en hij was daardoor in de gelegenheid zijn prakt,
kennis in het houtvak aanzienlijk te verrijken. — Hij is geh.
met Geertje Bolhuis, die op 3 Maart 1894 te Groningen ge-
boren is. - Zijn gezin bestaat verder uit drie kinderen:
Gezina, geb. 22 Dec. 1919; Edzo, geb. 29 April 1922 en
Ina, geb. 4 Juli 1928. - Huize „Ter Borgh", Rijksstraat-
weg 209, Haren (Gr.).


