
De opinie van Splinter is al jarenlang 
één van de meest succesvolle rubrieken 
van Houtwereld. Achter dit pseudoniem 
gaat een selecte, ‘bonte’ groep van pro-
fessionals uit de houtsector schuil, die 
beurtelings een bijdrage schrijven.

In Houtwereld nr. 10 (verschijning 28 
augustus 2020) en op Houtwereld.nl 
(shortlink: https://bit.ly/2Rbbjqb) laat 
Splinter weten dat hem al tientallen jaren 
iets dwars zit. “Mijn houtpassie is gren-
zeloos. En die passie mis ik bij 80% van 
de houthandelaren. Mijn stelling: acht 
van de tien Nederlandse houthandelaren 
zijn lompe houtboeren. Wat ze verkopen 
en wat ervan gemaakt wordt, interes-
seert hen nauwelijks. Ze zouden ook be-
tonnen palen of stoeptegels kunnen ver-
kopen. Passie voor hout? Volkomen af-
wezig.”

Splinter spreekt daarop de lezer aan: 
“Hoe is de situatie bij u? Bent u een 
houthandelaar – of een houtboer?”

VERTROUWEN SCHEPPEN
“Wat jammer, zo’n negatief geschreven 

artikel en wel heel generaliserend over 
onze sector. Blij dat wij ons bij de 20% 
weten te scharen”, laat een handelaar als 
commentaar achter op één van Houtwe-
reld’s social-mediakanalen.

Een andere handelaar reageert daar 
inhoudelijk op: “Is het generaliserend? Of 
doet het gewoon pijn om het zo te 
lezen? Want laten we heel eerlijk zijn: zo 
heel onherkenbaar is dit verhaal niet. He-

laas. Maar goed: élke handelaar zal zeg-
gen dat hij/zij bij de 20% hoort. Alleen wil 
de ervaring van de klant daar nog wel 
eens mee in contrast staan. Het is dus 
niet zozeer wat jij zelf van je bedrijf vindt, 
maar hoe de klant het ervaart.”

“Wij ‘boeren’ goed als houthandel”, 
schrijft een volgende. “Ik durf te stellen 
dat dit onder andere komt door het ge-
degen kennisniveau van onze medewer-
kers. Vragen stellen en goed advies, dat 
schept vertrouwen.”

Weer een ander grapt: “Op papier ben 
ik houthandelaar. Maar vanuit mijn hou-
ten hart voel ik me toch wel een echte 
houtboer/-liefhebber! Al zullen de menin-
gen daarover verschillen.”

NEE, NEE, NEE
Via de mail trapt een Belgische hout-

agent af met de mededeling: “Hout’boe-
ren’ zijn er niet alleen in Nederland, maar 
overal in de wereld. Dat zal menig hout-
handel doen nadenken.”

Begin dit jaar belde hij wat Neder-
landse houtimporteurs op met wie hij 
(nog) niet samenwerkt. “Een kort telefo-
nisch contact om even te polsen kan niet 
slecht zijn, dacht ik. Wel, ik kan u verze-
keren dat 99% van deze importeurs 
eveneens platte houtboeren zijn. Ik werd 
zelden doorgeschakeld naar de inkoper, 
met als argument dat dit helemaal niet 
nodig was. En kreeg ik de inkoper wel 
aan de telefoon, dan nam bijna niemand 
de moeite om te luisteren.”

De agent kreeg diverse reacties: “Nee, 
wij kopen zelf aan in het land van oor-
sprong en hebben niemand nodig. Nee, ik 
heb momenteel absoluut geen tijd voor u. 
Nee, u kunt beter een andere keer bellen. 
Nee, wij kopen niet van agenten. Nee, wij 
hebben geen behoefte - terwijl ik nog niet 
eens de kans kreeg om iets aan te bie-
den. Er was er zelfs ééntje die vertelde 
dat hij wel betere dingen te doen had dan 
naar mij te luisteren.”

“Met andere woorden”, vervolgt de 
agent, “ze zijn zo slim dat ze niemand 
nodig hebben, want ze zijn ‘importeur’. 
En we gaan toch nooit van een Belg 
kopen. Nee, wij Hollanders zijn daar veel 
te trots voor.”

Zijn conclusie: “Als inkopers niet eens 
de tijd nemen om te luisteren, dan zijn ze 
één voor één domme houtboeren en zit-
ten zij niet op de juiste plek. Tja, als ze 
inkopen via een agent kunnen ze dat 
jaarlijkse - onnodig maar leuke - reisje 
naar verre landen niet meer verantwoor-
den bij hun baas. Benieuwd wat ze met 
de huidige coronacrisis gaan doen. Mis-
schien is nu mijn kans aangebroken om 
ze weer eens te bellen.”

GOEDE HOUT INDELEN
Op Houtwereld.nl gunt een fijnhout-

handelaar de lezer een kijkje in zijn be-
drijf: “Als bij ons een klant komt voor bij-
voorbeeld mahonie, dan vragen we altijd 
wat hij gaat maken. Want voor lijstwerk 
heb je immers heel ander hout nodig dan 
voor traptreden. En dan hebben we het 
nog niet eens over gitaarhalzen.”

“Sterker nog: als een klant geen netto 
afmetingen wil noemen én niet kan ver-
tellen waar het hout voor gebruikt moet 
worden - dat heb je wel eens als er ie-
mand gestuurd wordt die daar zelf geen 
(vak)kennis van heeft - dan kunnen wij 
nooit het goede hout voor hem/haar in-
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HOUTHANDELAAR OF HOUTBOER?
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delen. Zomaar wat hout meegeven, is 
dan werkelijk vragen om problemen. 
Zo’n klant, al heeft hij geld in de hand, 
sturen we dan meestal toch gewoon 
maar weg. Ik hoop dat ik nu bij de hout-
handelaren hoor. Maar wel één die zich 
zo nodig (gechargeerd) ‘zo lomp als een 
boer’ kan gedragen.”

Een handelaar in douglashout schrijft: 
“Zo leuk om te horen of te zien wat er al-
lemaal voor verschillende dingen van 
onze planken en balken worden ge-
maakt. Ik krijg vaak een foto van het 
werkstuk gemaild. Na toestemming zet 
ik die dan op onze website.”

KENNIS NAAR ACHTERGROND
“Ik herken het verhaal van Splinter 

wel”, reageert een ander op Houtwereld.
nl. “Na 33 jaar ben ik gestopt met wer-
ken in een grote houthandel. Toen ik 
begon, volgde ik diverse opleidingen om 
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kennis te vergaren. Ik kon het hout de-
termineren zodat ik wist wat voor ‘vlees’ 
ik in de kuip had. In de loop der jaren 
werd kennis echter steeds meer naar de 
achtergrond verbannen ten behoeve van 
productiviteit, meer marge halen en pro-
beren meer kubieke meters te verkopen 
omdat die status nu door vraag en aan-
bod gecreëerd werd.”

Hij vervolgt: ”De grote houthandel 
heeft niet eens meer mahonie op voor-
raad liggen, laat staan welke andere exo-
tische houtsoort ook. ‘Is te duur’, hoor je 
dan. Als je wat bestelt, moet je een aan-
tal weken levertijd op de koop toe 
nemen, maar afwachten wat je krijgt (dat 
kan absoluut bagger zijn) en je betaalt de 
hoofdprijs. De reactie van de verkopers/
werfmedewerker is dan navenant.”

“Ik kan me goed vinden in het verhaal 
van de fijnhouthandelaar. Hij heeft mijns 
inziens de juiste instelling en is tevens 

een uithangbord voor die houthandels, 
die passie hebben voor hout en passie 
voor klanten. Want een mooi stuk hout 
dat de juiste toepassing heeft gevonden, 
wordt ruim betaald.”

Hij eindigt zijn betoog met het advies: 
“laat die grote houthandels maar links 
liggen. Die hebben alleen belangstelling 
voor omzet en de rest interesseert hen 
niet, wat ze ook beweren.” <<

‘LAAT GROTE 
HOUTHANDELS 

MAAR LINKS LIGGEN’
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