
Hilverda, Jan. - Dir. der N.V. Snijbloemenculturen en
Handel Hilverda & Co. - Geb. 19 Aug. 1886 te Akkrura
(Fr.) als zoon v. Johannes H., geb. 15 April 1858, en Jaike
Hoogterp, geb. l Juli 1855. - Goh. op 3 Jan. 1918 te Aals-
meer m. Necltjc Eveleens, geb. 18 Jan. 1894. — Uit dit
huwelijk zijn vijf kinderen geboren, t.w.: 12 April 1919,
Johanna; 12 December 1920, Alida Sietske, 18 Mei 1923,
Sietske Elisabeth Alida; 19 Fcbr. 1925, Johannes Wytze
en 7 Augustus 192(5 Jan Johannes. - H. is een der eerste
exporteurs van Ned. snijbloemen geweest. Op 18-jarigen
leeftijd kwam hij naar Aalsmeer, om zich in den tuinbouw
te bekwamen. Te dien einde bezocht hij de Rijkstuin-
bouwschool aldaar, waarna hij zich naar Duitschland en
daarna naar Engeland begaf, om zich verder in het vak te
bekwamen en tevens grondig de Duitsche en Engelsche
taal te leeren. Twee jaar later keerde hij naar Aalsmeer



terug en stichtte
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*L %sö@a naar Rusland
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spoedig een levendige handel ontwikkelde. De wereld-
oorlog vernietigde veel, wat de firma tot stand had ge-
bracht, doch daarna trad een herstel in. In. 1923 was
de firma H. tevens de eerste, die het initiatief nam
tot het verzenden van snijbloemen, voornamelijk seringen,
naar de Ver. Staten. Do verzending had plaats in koel-
ruimten. Na drie maanden kwam echter reeds een in-
voerverbod af, dat pas twee jaar geleden onder be-
paalde voorwaarden is ingetrokken. Groote belangstelling
legt H. speciaal ook voor do rozencultuur aan den dag.
Zijn voor deze cultuur goed ingerichte kweekerijen zijn zeer
omvangi'ijk en trekken regelmatig veel bezoek. — In 1927
is de firma omgezet in een N.V., waarbij H. tot directeur
benoemd werd. - H. is voorz. v. d. ver. v. snijbloemen-
exporteurs, bestuursl. v. d. Aalsmeer s chen Tumbouwboiid
en penningm. v. h. Witte Kruis, afd. Aalsmeer. Automo-
bilisme en watersport hebben de belangstelling van zijn
vrijen tijd. - Stommeerweg 12, Aalsmeer.


