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7In 2006 volgde ik uit interesse de mastercourse  

‘promoveren na of naast je werk’ aan de 

Universiteit van Amsterdam. Hierdoor raakte 

ik enthousiast over de mogelijkheid om naast 

een baan je wetenschappelijk verder te bekwa-

men en een proefschrift te schrijven. Dit was 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. In die tijd 

had ik een fulltime baan als docent geschiedenis/

maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en 

betrekkelijk weinig tijd om onderzoek te doen. 

Desondanks won de nieuwsgierigheid het van 

de belemmeringen en ging ik meer in mogelijk-

heden dan onmogelijkheden denken. Hierbij 

werd ik geholpen door het feit dat er in het 

middelbaar onderwijs mogelijkheden kwamen 

om vanaf het 52e levensjaar wat minder te gaan 

werken. In de praktijk was dit nog onvoldoende 

om een substantiële voortgang te boeken ten 

aanzien van het onderzoek. Pogingen om via de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) een promotiebeurs voor lera-

ren te krijgen liepen op niets uit. Die studiebeurs 

kwam er wel, maar dan via het schoolbestuur 

van OMO. Men stelde mij in de gelegenheid 

door middel van een kleine studiebeurs het 

schrijfproces van het proefschrift te versnellen. 

Daarvoor ben ik dan ook het schoolbestuur 

erkentelijk. Een speciaal woord van dank gaat 

daarbij uit naar dr. Jos Hulsker van OMO die mij 

assisteerde bij het verwerven van deze studie-

beurs.

Het onderwerp waar ik me op zou gaan 

richten, was al snel gevonden. In het archief 

stuitte ik op een groot bedrijfsarchief van 

strohulzenfabrikant J.B.C. Caron te Eindho-

ven. Nader onderzoek leverde interessante 

gegevens op. Strohulzen werden vervaardigd 

van roggestro en in de 19e en 20e eeuw ge-

bruikt voor het vervoer van flessen. Opmer-

kelijk was ook dat de strohulzenfabricage 

een grotendeels Brabantse en Limburgse 

aangelegenheid was. Bovendien kenmerkte de 

strohulzenindustrie zich enerzijds door klein-

schaligheid en anderzijds door internationa-

lisering. Zo vonden de meeste strohulzen hun 

weg naar het buitenland. Ook bleek dat er nog 

geen wetenschappelijke publicatie over dit 

onderwerp was verschenen. Redenen te over 

dus om dit thema aan een nader onderzoek te 

onderwerpen.

Ik kwam vervolgens in contact met prof. dr. 

Arnoud-Jan Bijsterveld, die aan de Universiteit 

van Tilburg de leerstoel Cultuur in Brabant 

bekleedt. Aanvankelijk vond hij het een ‘exo-

tisch’ onderwerp, maar hij was bereid mijn 

verhaal te aanhoren. Arnoud-Jan verklaarde 

zich vervolgens bereid mijn onderzoek te 

begeleiden onder de voorwaarde dat er op ter-

mijn een dissertatie uit zou voortvloeien. Het 

onderzoek zou gaan over vormen van actief en 

passief ondernemerschap in de strohulzenin-

dustrie in de periode 1880-1960. Hierna brak 

VOORWOORD
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een periode aan van geworstel met de materie. 

Een vergelijking tussen diverse ondernemers 

in de strohulzenindustrie bleek niet mogelijk, 

omdat er over de meeste strohulzenfabrikanten 

relatief weinig informatie beschikbaar was. Al-

leen over de ondernemer J.B.C. Caron was veel 

informatie voorhanden. Uit bijeenkomsten van 

de door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld geor-

ganiseerde onderzoekscolloquia bleek dat deze 

invalshoek niet geschikt was om op door te 

gaan. Gesprekken met wijlen dr. Ferry de Goey, 

dr. Jacques van Gerwen, prof. dr. Arnoud-Jan 

Bijsterveld en prof. dr. Eric Fischer leverden 

nieuwe inzichten op en zetten mij op een ander 

spoor. Aangezet door de studie van dr. Bram 

Bouwens en dr. Joost Dankers was het perspec-

tief van kartelvorming in de strohulzenin-

dustrie beter geschikt. Dit idee werd versterkt 

door het gegeven dat het archief van fabrikant 

J.B.C. Caron veel documentatie bevatte over de 

samenwerking tussen de Nederlandse strohul-

zenfabrikanten in de periode 1905-1960. Vanaf 

dat moment vlotte het onderzoek en gaf het 

mij een stimulans om door te gaan.

Hoewel het schrijven van een proefschrift 

een grotendeels solistische bezigheid is, heb 

ik bij de totstandkoming van deze studie 

van velen royaal hulp genoten. Zo gaat mijn 

erkentelijkheid in de eerste plaats uit naar 

promotor prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Hij 

loodste mij de afgelopen jaren op deskundi-

ge en inspirerende wijze door het proces en 

wist mij voor tal van valkuilen te behoeden. 

Ook copromotor prof. dr. Eric Fischer ben ik 

dank verschuldigd. Zijn nuttige en praktische 

raadgevingen waren van onschatbare waarde. 

Verder dank ik de leden van de manuscript-

commissie dat zij mijn proefschrift promotie-

waardig vonden.

 Ook gaat mijn dank uit naar alle mede-

werkers van documentatiecentra, heemkun-

dekringen, rijks-, streek- en gemeentelijke 

archiefdiensten, die mij in mijn zoektocht 

naar informatie over de strohulzenindustrie 

terzijde stonden. In het bijzonder wil ik de 

heren Jan Suijkerbuijk en Henk Snijder van 

het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

danken voor hun materiële en immateriële 

steun. Jarenlang ben ik bij hen kind aan huis 

geweest. Informatie en materiaal over de firma 

Coenen & Diks te Uden mocht ik ontvangen 

van M. van den Heuvel, Luciën Bressers en 

Adriaan Sanders. Ook voor de gesprekken  

met Gerd Coenen en Joop van Diessen ben ik 

dankbaar. Beide inmiddels overleden oud- 

directeuren van respectievelijk Coenen & Diks 

en ‘Catalonië’ leverden een onmisbare bijdra-

ge aan het resultaat. Johan Soetens bedank ik 

voor het beschikbaar stellen van een aantal 

foto’s uit zijn collectie. Natuurlijk heb je voor 

zo’n onderzoek naast een drukke baan ook de 

medewerking van je werkgever nodig. Ik ben 

de schoolleiding dan ook dankbaar voor het 

feit dat zij mij in de afgelopen jaren de tijd en 

ruimte hebben gegeven aan mijn onderzoek 

te werken. Mijn collega drs. Anton van Eijk 

tenslotte maakte van de door mij geschreven 

summary fatsoenlijk Engels. Ook hem ben ik 

daarvoor dankbaar. Veel dank gaat uit naar  

Jan Brouwers die ervoor zorgde dat deze stu-

die in de reeks van het Zuidelijk Historisch 

Contact werd uitgegeven. Hij verzorgde ook 

de eindredactie. Feike en Corné de Keijzer  

van Pictures Publishers maakten er een fraai  

boek van.

Het voorbereiden en schrijven van een dis-

sertatie is voor de auteur geen sinecure. Dit 

geldt uiteraard ook voor zijn omgeving. Dat 
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voorwoord

het werk nu gereed is, is mede hieraan te dan-

ken. Mijn grootste dank gaat dan ook uit naar 

José. Niet alleen gunde zij mij alle tijd om deze 

studie tot een goed einde te brengen, maar zij 

was in de laatste fase van de totstandkoming 

van dit proefschrift de spil in het geheel. Niet 

alleen deed zij op accurate en onvermoeibare 

wijze de correctie van het manuscript, maar 

zorgde tevens voor de samenstelling van het 

register.
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| Afbeelding 1. Strohulzen.



11  1.1  De strohulzenindustrie  

  in vogelvlucht

Dit proefschrift gaat over kartelvor-

ming in de Nederlandse strohulzen-

industrie gedurende de eerste helft van de 

twintigste eeuw. De studie schetst het beeld van 

een relatief kleinschalige bedrijfstak die het bij 

tijd en wijle moeilijk had zich nationaal maar 

bovenal internationaal staande te houden. 

Vooral in perioden van economische tegenwind 

trachtten de ondernemers zich door middel 

van onderlinge samenwerking te wapenen, met 

name tegen internationale concurrentie. In de 

volgende hoofdstukken wordt beschreven en 

geanalyseerd in hoeverre de samenwerkings-

verbanden in de strohulzenindustrie daarin 

succesvol waren. Alvorens hier verder op in te 

gaan, volgt eerst een korte introductie van deze 

betrekkelijk onbekende bedrijfstak.

Tussen 1890 en 1910 vonden structurele 

veranderingen plaats in de Nederlandse 

industrie. Deze evolutie was vooral te dan-

ken aan de toename van investeringen in de 

nijverheid. Voorts waren de stijging van het 

algehele prijspeil en het koloniale bezit niet 

te verwaarlozen factoren in de bloei van het 

bedrijfsleven. Ook profiteerde Nederland 

van het herstel van de wereldeconomie. Ne-

derland evolueerde tot een industrieland, zij 

het dat de industriegraad in vergelijking met 

bijvoorbeeld België, Duitsland, Frankrijk en 

de Verenigde Staten nog altijd bescheiden 

was. Tegen deze nationale en internationale 

achtergrond ontstond aan het einde van de 

negentiende eeuw de strohulzennijverheid, 

een bedrijfstak waarin nieuwe ondernemers- 

initiatieven tot stand kwamen. Men maakte 

strohulzen van de lange stengel van rogge, die 

een eenvoudig beschermmiddel vormden te-

gen breuk van flessen. Deze relatief eenvoudi-

ge industrietak was na verloop van tijd vooral 

aanwezig in Zuid-Nederland en Noord-België. 

De strohulzenindustrie kwam op als gevolg 

van de stijgende welvaart van de burgerij en 

een verandering in het behoeftepatroon. Zo 

nam het gebruik van whisky en bier in de 

negentiende eeuw een hoge vlucht. Ook ont-

stond er een nieuwe klasse van wijndrinkers, 

waardoor ook de afzet van wijn groter werd. 

Dat leidde tot de massafabricage en de toena-

me van het gebruik van glas in de voedings- en 

genotmiddelenindustrie. Daarbij werd op 

grote schaal gebruik gemaakt van strohulzen 

als verpakkingsmateriaal van de verschillende 

soorten en maten flessen.

Aanvankelijk, tot ongeveer 1918, floreer-

de de strohulzenindustrie, hetgeen tot 

uitdrukking kwam in een aanzienlijke pro-

ductie en export van strohulzen. Ook het 

ontstaan van diverse belangenverenigingen 

in de strohulzensector zou vanaf 1905 aan 

Hoofdstuk 1

INLEIDING
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dat succes bijdragen. Vanaf de laatste jaren 

van de Eerste Wereldoorlog tot en met 1945 

kregen de strohulzenfabrikanten te maken 

met internationale strubbelingen. Vooral de 

drooglegging in de Verenigde Staten en de 

daaropvolgende economische crisis in 1929 

betekenden voor menige strohulzenfabrikant 

het einde. Alleen de fabrikanten die zich op 

de fabricage van andere producten richtten 

en technologische vernieuwingen toepasten, 

wisten uiteindelijk het hoofd boven water te 

houden. Na de Tweede Wereldoorlog, vooral 

in de jaren vijftig, gaf de strohulzenindustrie 

een nieuwe bloei te zien, mede als gevolg van 

een intensieve samenwerking tussen een aan-

tal strohulzenfabrikanten. De afspraken die 

werden gemaakt binnen de Vereniging van 

Nederlandse Strohulzenfabrikanten zorgden 

voor een bloeiende bedrijfstak, met name na 

de geldzuivering in 1948.

Toch waren in deze periode de eerste scheu-

ren in het bastion reeds zichtbaar. Zo werden er 

in de eerste plaats steeds meer nieuwe verpak-

kingsmaterialen ontwikkeld voor het vervoer 

van flessen. Deze ontwikkeling was overigens, 

met de komst van kartonnen dozen voor het 

vervoer van flessen, reeds voor de oorlog inge-

zet. De bottelarijen gingen steeds meer nieuwe 

materialen gebruiken, omdat strohulzen veel 

zand en stof bevatten, terwijl hygiëne steeds 

belangrijker geacht werd. Verder werd stro 

alsmaar duurder, omdat boeren vaker een 

dorsmachine, de zogenoemde combined harvester 

(combine), aanschaften. Deze werkte weliswaar 

sneller, maar maakte het stro onbruikbaar voor 

strohulzen. Het gevolg hiervan was dat het 

aanbod kleiner werd, waardoor de prijzen voor 

bruikbaar stro, ‘schudstro’ genaamd, stegen. 

Voorheen was dit veel minder het geval, om-

dat men met het gebruik van dorsvlegels het 

stro weinig of niet beschadigde. Uiteindelijk 

stopten de meeste strohulzenfabrikanten door 

rationalisatie en standaardisatie van kratten en 

het gebruik van modernere, schonere en goed-

kopere verpakkingen rond 1960 met de fabrica-

ge van strohulzen en hielden de fabrieken op te 

bestaan. Slechts enkele speelden in op de veran-

derende markt voor de verpakkingsindustrie 

en legden zich daarna toe op de vervaardiging 

van andere producten. Voorbeelden daarvan 

waren Coenen & Co (Uden), dat zich ontwikkel-

de tot beddenproducent (Beter Bed N.V.), Van 

Engelen-Vugts (Leende), dat zich ging toeleg-

gen op isolatiematerialen, Van Goch (Asten), 

dat zich ging specialiseren in zandstralen en 

galvaniseren en Van der Laak (Echt), dat zich 

bezig ging houden met woninginrichting.1

 1.2   Doelstellingen van  

het onderzoek

De volgende doelstellingen staan cen-

traal in dit onderzoek. Het belangrijkste 

aandachtspunt betreft de rol van het samen-

werkingsverband in de strohulzenindustrie. 

De situatie zoals die zich voordeed bij de 

strohulzenindustrie, lijkt in grote lijnen op 

die in de strokartonindustrie. Ook hier was 

sprake van geografische concentratie. De 

meeste fabrikanten waren immers gevestigd 

in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Tevens 

was het aantal samenwerkende fabrikanten 

betrekkelijk gering en waren de bedrijven van 

overeenkomstige omvang. Bovendien maak-

ten de fabrikanten in deze bedrijfstak onder-

 1  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 26.
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1. inleiding

linge prijsafspraken met het doel de stroprijs 

te drukken om op deze manier hun winstmar-

ges veilig te stellen. Tot slot werkte de geringe 

diversiteit van het productiepakket in het 

voordeel van de strohulzenfabrikanten. Er 

was, anders gezegd, sprake van een zekere ho-

mogeniteit in deze bedrijfssector. Het is echter 

niet juist om van de vooronderstelling uit te 

gaan dat in de strohulzenindustrie sprake was 

van stabiele kartelvorming. Daarvoor verliep 

de samenwerking tussen de fabrikanten lang 

niet goed genoeg en lieten zij bij tijd en wijle 

duidelijk het eigenbelang prevaleren. Ook 

mag niet worden vergeten dat een bedrijfs-

tak weliswaar kon voldoen aan een aantal 

voorwaarden die succesvolle samenwerking 

kon bevorderen, maar dat dat geen garantie 

was op effectuering in de praktijk. Er zal dan 

ook antwoord worden gegeven op de vraag 

in hoeverre het kartel, als marktordenings-

mechanisme om dreigende concurrentie het 

hoofd te bieden, voor de strohulzenindustrie 

geschikt was. Was er, kortom, in deze bedrijfs-

tak een basis aanwezig om tot een succesvolle 

samenwerking te komen? Welke rol speelden 

endogene en exogene factoren daarin? Daar-

toe wordt de organisatie van de Vereniging 

van Nederlandse Strohulzenfabrikanten – in 

de praktijk vrijwel uitsluitend Brabantse en 

Limburgse bedrijven – en de samenwerking 

tussen ondernemers onderling beschreven en 

geanalyseerd.

In de tweede plaats onderzoeken wij of het 

strohulzenkartel voldoet aan hetgeen Bouwens 

en Dankers hebben gesteld ten aanzien van suc-

cesvolle kartelovereenkomsten. Volgens beide 

auteurs hangen stabiliteit en succes van een 

kartel af van verschillende en specifieke exoge-

ne en endogene factoren. In hun opsomming 

van succesfactoren wordt echter de rol van een 

sociaal netwerk bij kartelvorming relatief on-

derbelicht en vooral de nadruk gelegd op eco-

nomische en geografische factoren. Toch erken-

nen zij dat bij de totstandkoming van stabiele 

ondernemersovereenkomsten ook persoonlijke 

aspecten een niet onbelangrijke rol spelen.2 

Op basis van twee casussen, de Oirschotse stoe-

len- en meubelindustrie en baksteenindustrie, 

kan geconstateerd worden dat, hoewel beide 

bedrijfstakken voldeden aan een aantal voor-

waarden voor een stabiele samenwerkingsover-

eenkomst, het juist gebrek aan vertrouwen was 

dat uiteindelijk tot de ondergang van beide 

ondernemersovereenkomsten leidde. Boven-

dien betekende het feit dat een bedrijfstak aan 

alle genoemde factoren voldeed nog niet dat 

er een stabiele kartelvorming tot stand kwam. 

Uiteraard had dit ook te maken met het speci-

fieke karakter van de bedrijfstak, waarin ook 

familiebanden en zakelijke relatienetwerken 

een belangrijke rol konden spelen. De casus van 

de strohulzenindustrie zal worden gebruikt 

om te toetsen in hoeverre formele en informele 

netwerken een rol speelden in het al dan niet 

succesvolle karakter van de kartelvorming in 

deze bedrijfstak.

Ten derde wordt getracht een overzicht te 

bieden van de bedrijfstak, aan de hand van het 

bedrijfsarchief van J.B.C. Caron. Op het eerste 

gezicht lijkt het opmerkelijk een overzicht te 

 2  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 32-34: de auteurs geven het voorbeeld 
van de fabrikanten Van Marken van de Neder- 
landsche Gist & Spiritusfabriek en Heerma 
van Voss van de Zuid-Nederlandsche Melasse 
Spiritus Fabriek, die tegen het einde van de 
negentiende eeuw goed met elkaar konden op-
schieten: ‘dit was wellicht van even groot belang 
voor de samenwerking als de wens van beide 
ondernemers om de aantrekkelijke binnenland-
se alcoholmarkt onderling te verdelen.’
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krijgen uit één bedrijfsarchief, maar het biedt 

vooral na 1940 zo veel interessant materiaal 

dat er wel degelijk uitspraken gedaan kunnen 

worden over de gehele strohulzensector en 

vooral de samenwerking tussen de fabrikan-

ten. Aanvullende algemene informatie werd 

verkregen uit gemeentearchieven, provinciale 

en nationale archieven en particuliere col-

lecties. Aan de hand hiervan kunnen diverse 

aspecten van de strohulzenindustrie in kaart 

worden gebracht, zoals bijvoorbeeld de struc-

tuur en omvang van de bedrijfstak, de achter-

grond van de ondernemingen, de geografische 

spreiding en de vestigingsfactoren.

 1.3  De gevolgde werkwijze

De aanvankelijke opzet van de studie 

was om het bedrijfsbeleid te analyseren 

in een aantal Nederlandse strohulzenfabrie-

ken in de periode 1880-1960. Daartoe is ge-

keken naar de aanwezigheid en omvang van 

bedrijfsarchieven, zowel in openbare bewaar-

plaatsen als bij particulieren. Behoudens het 

omvangrijke bedrijfsarchief van strohulzen-

fabrikant J.B.C. Caron/voorheen Van Berckel 

te Eindhoven bleek van andere ondernemers 

relatief weinig documentatie beschikbaar te 

zijn. Alleen van de bedrijven Oerlemans te 

Vrijhoeve-Capelle, Verbunt (‘Catalonië’) te 

Tilburg en Coenen & Diks te Uden is wat meer 

informatie voorhanden. Maar ook hier hield 

de informatiestroom niet echt over. Tevens is 

gespeurd naar de aanwezigheid van literatuur, 

zoals fabrieksbeschrijvingen en historische re-

portages. De uitkomst hiervan was teleurstel-

lend, omdat er in de historiografie enerzijds 

vrij weinig aandacht is geschonken aan de 

strohulzenindustrie als bedrijfstak en ander-

zijds deze publicaties, op een enkele uitzonde-

ring na, niet van wetenschappelijk niveau zijn.

De strohulzenfabrieken, waarvan de namen 

via de gemeenteverslagen, de verslagen van 

de Kamers van Koophandel en Fabrieken, 

provinciale verslagen en het archief van J.B.C. 

Caron verzameld zijn, dienden nader bekeken 

te worden. Het onderzoek spitste zich vervol-

gens toe op de plaatsen waar strohulzenfabri-

kanten zich hadden gevestigd. Daartoe is in 

een aantal archiefbewaarplaatsen onderzoek 

verricht. Een aanvullende onderzoeksstrategie 

betrof de benadering van de heemkundekrin-

gen in verschillende plaatsen om aan additi-

onele informatie te komen. Ook is gesproken 

met enkele oud-directeuren van voormalige 

strohulzenfabrieken (Gerd Coenen van  

Coenen & Diks en Joop van Diessen van ‘Ca-

talonië’) en zijn de particuliere collecties van 

Adriaan Sanders en Luciën Bressers te Uden 

(betreffende de onderneming Diks & Coenen) 

geraadpleegd. De op deze wijze verzamelde 

informatie liep zeer uiteen wat uitvoerigheid 

en bruikbaarheid betreft. Zo is de Staat der Fa-

brieken in de gemeenteverslagen lang niet in 

alle gevallen even adequaat ingevuld en bevat 

deze tal van onvolkomenheden. Ook andere 

bronnen bevatten te veel geïsoleerde en sum-

miere details, waarmee geen coherent geheel 

tot stand kon komen.

Hoewel bruikbare bedrijfsarchieven, op 

dat van J.B.C. Caron na, ontbreken, bleek de 

bewaard gebleven handelscorrespondentie en 

serie copyboeken uit het bedrijfsarchief van 

J.B.C. Caron veel informatie te bevatten over 

de Vereniging van Nederlandse Strohulzenfa-

brieken. Vooral de periode 1940-1960 is goed 

gedocumenteerd. Met name de notulen van de 

fabrikanten die tot deze vereniging behoor-
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den, geven een goed beeld van de samenwer-

king binnen deze bedrijfstak. Daarom kwam 

de nadruk te liggen op de samenwerking tus-

sen de Nederlandse strohulzenfabrikanten in 

het algemeen en kartelvorming binnen deze 

bedrijfstak in het bijzonder.

 1.4   Strohulzenindustrie:  

een onontgonnen terrein

Tot nu toe is er in de historiografie be-

trekkelijk weinig aandacht geschonken 

aan de strohulzenindustrie in Nederland tus-

sen 1880 en 1960. Dit valt vermoedelijk toe te 

schrijven aan het feit dat de wetenschappelijke 

belangstelling veelal uitging naar het indus-

triële grootbedrijf. De aandacht voor onder-

nemers in het midden- en kleinbedrijf, waar-

onder de kleinschalige strohulzenindustrie, 

bleef beperkt. Wel zijn er diverse publicaties 

waarin de strohulzenfabricage wordt vermeld 

en in een breder perspectief wordt geplaatst, 

maar deze zijn beperkt van inhoud.

Zo besteedt Van Puijenbroek in zijn stu-

die over allochtoon ondernemersinitiatief 

in de negentiende eeuw in Eindhoven enige 

aandacht aan de strohulzenfabricage in zijn 

algemeenheid en de strohulzenfabriek van 

H. van Berckel en J.B.C. Caron in het bijzon-

der. De rode draad die door het werk van Van 

Puijenbroek loopt, is de theorie van Werner 

Sombart. Het gaat bij Van Puijenbroek om 

de vernieuwende impulsen in het Eindho-

vense bedrijfsleven, die van ‘vreemdelingen’ 

uitgingen. Volgens Sombart ligt de kracht 

van een ‘vreemdeling’ in zijn onbevangen 

opstelling. Hij wordt niet gehinderd door 

zijn verleden en staat open voor een vreemde 

gemeenschap.3 Twee van deze homines novi zijn 

de van oorsprong niet uit Eindhoven afkom-

stige strohulzenfabrikanten H. van Berckel en 

J.B.C. Caron.4 Ook de studie van Van Oorschot 

over Eindhoven besteedt enige aandacht aan 

de Eindhovense strohulzenfabriek van Van 

Berckel en Caron. Tevens wordt in dit werk 

een paragraaf aan de theorie van Sombart 

gewijd.5 Spoorenberg verwijst in zijn artikel 

over een negentiende-eeuwse Eindhovense 

machinefabriek naar strohulzenfabrikant 

Matthijs van den Heuvel, die in de literatuur 

onderbelicht is gebleven. Deze ondernemer 

verhuisde in een later stadium naar Uden, 

waar hij aan de wieg zou staan van de Udense 

strohulzenfabricage.6

In het gedenkboek For a world wide good night 

beschrijven de auteurs Verhoog en Warmerdam 

de geschiedenis van machinefabriek Diks & Van 

den Heuvel en strohulzenfabriek Coenen & Co 

te Uden. Zij maken in hun werk aannemelijk 

dat beide firma’s onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden waren. Het eerste bedrijf hield zich be-

zig met de fabricage van strohulzenmachines, 

het tweede met de productie van strohulzen. 

Beide ondernemingen gingen in de jaren dertig 

samen tot de firma DICO, de afkorting van Diks 

& Coenen. DICO was toen actief in de productie 

van zowel strohulzen als staaldraadmatrassen 

en stalen meubelen. De machinefabriek ont-

wikkelde zich verder na de beëindiging van de 

strohulzenvervaardiging in het begin van de 

jaren zestig. De beddenproductie nam vervol-

gens een hoge vlucht. Verhoog en Warmerdam 

 3 Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 19.
 4  Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 195-200.
 5  Van Oorschot, Eindhoven, 126-127.
 6  Spoorenberg, ‘Een tweede 19e eeuwse Eindho-

vense machinefabriek’.
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tonen in hun boek aan dat deze ontwikkeling 

vooral mogelijk was door de ervaring die de 

fabrikanten hadden opgedaan in de fabricage 

en export van strohulzen. Hierdoor kreeg men 

bovendien financiële ruimte, waardoor al in 

een vroeg stadium afzetmogelijkheden konden 

worden gezocht voor de stalen meubelen en 

matrassen.7 Ook Sanders en Govers schenken 

in hun publicaties aandacht aan de strohulzen-

fabricage in Uden. In de bijdrage van Sanders 

valt de nadruk meer op de strohulzenfabriek 

Coenen & Co dan op de machinefabriek Diks & 

Van den Heuvel. Govers plaatst de strohulzen-

fabriek tegen de achtergrond van de sociaal- 

economische ontwikkelingen te Uden en be-

steedt er relatief weinig aandacht aan.8

Andere plaatsen in Noord-Brabant, zoals 

Boxtel, Helmond, Mierlo en Geldrop, hadden 

ook een of meer strohulzenfabrieken. In zijn 

dissertatie over de economische geschiedenis 

van Boxtel in de negentiende en twintigste 

eeuw maakt Pel melding van een tweetal 

strohulzenfabrieken, te weten Van Rijckevor-

sel & Co en het bedrijf A.D. Notten. De laatst-

genoemde fabrikant had aanvankelijk als 

meesterknecht bij Van Rijckevorsel gewerkt.9

De strohulzenfabricage in Helmond krijgt 

enige aandacht in de verhandelingen van 

Voorn en Van Hooff. Voorn belicht in zijn 

artikel de persoon van fabrikant Knottnerus, 

die als de grondlegger van de Helmondse 

strohulzenindustrie moet worden beschouwd. 

Van Hooff wijdt in het boek Ermoei troef een 

passage aan twee stroverwerkende fabrieken, 

 7  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 7-10, 36-38.

 8  Sanders, Uden is een begin, 33-44; Govers, Aan de 
torens en koepel.

 9  Pel, Economische bedrijvigheid, 196.

namelijk die van de N.V. Dutch Straw Works 

Company en het bedrijf van Willem Stam in 

samenwerking met Van Dam.10

In de historische overzichtswerken over 

Geldrop, Mierlo, Someren en Lierop van de 

hand van Coenen wordt enige aandacht ge-

schonken aan de strohulzenfabriekjes in deze 

plaatsen.11 De bijdrage van Lups geeft een kort 

overzicht van de strohulzenfabricage in Til-

burg, Leende en Uden. Bovendien verstrekt 

de auteur enige informatie over het produc-

tieproces van strohulzen.12 De strohulzenin-

dustrie in Tilburg krijgt uitvoeriger aandacht 

van Van Diessen, Soetens en Van Putten. Deze 

auteurs gaan in hun publicaties nader in op 

een eeuw verpakkingsgeschiedenis, zoals die 

mede door de Tilburgse strohulzenfabriek 

‘Catalonië’ is vormgegeven. In hun verhan-

delingen staat de overgang van een fabrikan-

tenbestaan naar dat van een handelsfirma 

centraal. Het gaat daarbij met andere woorden 

om de ontwikkeling van de productie van 

verpakking voor glas naar het leveren van 

glasverpakkingen. Tevens gaat de aandacht 

uit naar de bezigheden van oprichter Henri 

Verbunt en de latere eigenaren, telgen uit de 

familie Van Diessen.13

Tot slot moet in dit historiografisch over-

zicht nog gewezen worden op de studies van 

Zoetmulder, Van Velthoven en Everwijn. In 

zijn overzichtswerk Noord-Brabant op weg naar 

 10  Voorn, ‘De Helmondsche papier- en stroohul-
zenfabriek’; Van Hooff, Ermoei troef, 21.

 11  Coenen, Alles wat hier leeft, 220-221; Idem, Mierlo 
van oorsprong tot heden, 485-486; Idem, Hertog Jan, 
390-391, 470-471.

 12  Lups, ‘Strohulzen maken’.
 13  Soetens, 111 jaar Catalonië; Van Diessen en Soe- 

tens, ‘Strohulzen: een verdwenen industrie’;  
Van Diessen, Soetens en Van Putten, ‘Over mis-
wijn, strohulzen en glasverpakkingen’.
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groei en welvaart noemt Van Velthoven enkele 

strohulzenfabrieken in Noord-Brabant.14 Zoet-

mulder vermeldt in zijn overzicht over hon-

derd jaar Oost-Brabants bedrijfsleven enkele 

strohulzenfabrieken in Eindhoven, Helmond, 

Asten en Someren.15 Everwijn wijst in zijn 

Beschrijving van Handel en Nijverheid in Nederland 

vooral op de omvang van de strohulzenindus-

trie in 1912: ‘Hulzen voor flessen, voorname-

lijk van roggestro gemaakt, worden hier te 

lande in 30 fabrieken vervaardigd, waarvan er 

21 in Noord-Brabant, 3 in Limburg, 2 in Gel-

derland, 2 in Groningen, 1 in Overijssel en 1 in 

Noord-Holland gevestigd zijn. Tezamen ge-

ven zij aan ongeveer 1150 arbeiders werk.16 In 

vrijwel alle genoemde werken, uitgezonderd 

de bijdragen van Verhoog, Warmerdam, Van 

Diessen en Soetens, gaan auteurs niet diep-

gaand in op de strohulzenfabricage.

 1.5   Kartelvorming als  

historisch studieobject

1.5.1 Inleiding

Bedrijfsgeschiedschrijving als dis-

cipline heeft in de afgelopen decennia 

een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. 

Zo vond in landen als de Verenigde Staten, 

Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en 

België institutionalisering van het vak plaats 

door middel van onderzoekscentra, vakbladen 

en nationale verenigingen van bedrijfshis-

torici. Ook is er sprake van een toenemende 

internationale uitwisseling. Met de groeiende 

 14  Van Velthoven, Noord-Brabant op weg, 77-80, 113-
114.

 15  Zoetmulder, Honderd jaren Oost-Brabants bedrijfsle-
ven, 90-91, 94, 100, 113-114.

 16  Everwijn, Beschrijving van Handel en Nijverheid, 
245.

belangstelling voor bedrijfsgeschiedschrijving 

nam ook het aantal invalshoeken ter bestude-

ring van de bedrijfsgeschiedenis toe. Zo ging 

de aandacht van bedrijfshistorici in het recen-

te verleden onder meer uit naar onderwerpen 

als familisme, innovatief ondernemerschap, 

actief en passief ondernemerschap, manage-

ment en bedrijfsleven, et cetera.17

Daarnaast houdt sinds 2002 een aantal 

bedrijfshistorici zich, in het kader van het 

Bintproject (Bedrijfsleven in Nederland in de 

twintigste eeuw), bezig met de analyse van 

de specifieke ontwikkeling van het Neder-

landse bedrijfsleven in de twintigste eeuw. 

Zij willen hiermee meer inzicht krijgen in 

continuïteit en verandering van de organisa-

tie van het bedrijfsleven op nationaal niveau. 

Daarbij wordt aandacht geschonken aan ze-

ven deelprojecten waarin de organisatie van 

het bedrijfsleven, het business system, centraal 

staat. Deze thema’s zijn: ondernemerschap, 

arbeidsverhoudingen en bedrijfscultuur, 

fusies en overnames (concentratie in het be-

drijfsleven), internationalisering (Nederland 

als gast- en thuisland van multinationale 

ondernemingen), financiering en corporate 

governance, bedrijf en overheid, innovatie. De 

bedoeling van het onderzoeksprogramma is 

de bedrijfsgeschiedenis binnen Nederland 

sterker in het academische onderzoek in te 

 17  Zie hiervoor een aantal historiografische 
overzichten van bedrijfs- en ondernemers-
geschiedenis, zoals De Vries, ‘De stand der 
bedrijfsgeschiedenis in Nederland’; Fischer e.a. 
‘Bedrijfsgeschiedenis: een overzicht over de 
laatste jaren’; De Goey en Devos, ‘Ondernemers-
geschiedenis in Amerika, Nederland en België’; 
Sluyterman, ‘Nederlandse Bedrijfsgeschiedenis’.
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bedden.18 In het vervolg belichten we de be-

langrijkste studies en hun invalshoeken.

Volgens Van Gerwen en De Goey opereren 

ondernemers binnen een institutionele context 

die een grote verscheidenheid vertoont.19 Dit 

bracht een aantal wetenschappers ertoe om 

modellen te ontwikkelen. Eén daarvan is die 

van de socioloog Richard Whitley. Hij heeft een 

theoretisch kader ontworpen om de business 

systems van landen met elkaar te vergelijken.20 

Volgens de Binthistorici kan een nationaal 

business system het best onderzocht worden door 

te kijken naar de wijze waarop markten func-

tioneren en bedrijven zijn georganiseerd. In de 

organisatie van markten spelen samenwerking 

tussen ondernemingen en het optreden van 

ondernemersorganisaties en vakbonden een 

belangrijke rol. Het business system ontwikkelt 

zich binnen een specifieke institutionele con-

text. Naast de politieke en wettelijke kaders, de 

kapitaalmarkt, de rol van de staat, de structuur 

van de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn ook 

immateriële zaken zoals loyaliteit, vertrouwen, 

de wens of het ontbreken daarvan tot samen-

werking en de houding ten aanzien van gezag, 

risico en innovatie van belang binnen deze 

context. Volgens Whitley is er sprake van een 

wederzijdse beïnvloeding van de institutionele 

context en het business system. Hij gaat er tevens 

van uit dat er niet veel veranderingen optreden 

in het business system.

 18  Zie het Bintproject, geëntameerd door de groep 
bedrijfsgeschiedenis van de Universiteit van 
Utrecht, met participatie van het NEHA, de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam en de Uni-
versiteit Eindhoven.

  19  Van Gerwen en De Goey, Ondernemers in Neder-
land, 16.

 20  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en 
concentratie, 16-17; zie tevens Van Gerwen en De 
Goey, Ondernemen in Nederland, 16; Sluyterman, 
Kerende kansen, 20; het Bintproject.

In tegenstelling tot Whitley gaan de Binthis-

torici er wel van uit dat er veranderingen optre-

den in het business system. Zij willen met name 

antwoord krijgen op de vraag hoe en onder 

invloed van welke krachten en factoren business 

systems veranderen. Zij baseren zich daarbij op 

de studie van Hall en Soskice, Varieties of  

Capitalism, die een bijdrage levert aan het debat 

over de verschillende vormen van kapitalisme. 

Zij slaan een brug tussen bedrijfseconomie en 

politieke economie. In de vergelijking tussen 

economische systemen willen zij de onderne-

ming en de strategie van economische actoren 

een duidelijke plaats geven. Hall en Soskice 

maken daarbij gebruik van twee ideaaltypes, 

te weten de Liberal Market Economy (LME) en de 

Coordinated Market Economy (CME). In de eerste 

variant heeft de overheid een bescheiden rol in 

de regulering van de markten, zijn korteter-

mijndoelen van beleggers bepalend voor het 

economisch handelen en is het individueel suc-

ces van de ondernemers van eminent belang. 

De gecoördineerde markteconomie kenmerkt 

zich meer door onderlinge ondernemersafspra-

ken en van overheidswege opgelegde restricties 

aan de vrije marktwerking.

In LME-landen ligt, vaak ingegeven door 

neoklassieke overwegingen, de nadruk meer 

op individuele ontwikkeling van onderne-

mingen en concurrentie. In tegenstelling 

tot LME-landen wordt in CME-landen aan 

overlegstructuren en netwerken een belang-

rijke rol toegedicht, waarbij de aandacht 

vooral uitgaat naar het vrije spel van vraag en 

aanbod. Volgens de Varieties of Capitalism-lite-

ratuur nemen in de CME-landen onderlinge 

ondernemersovereenkomsten een meer pro-

minente plaats in in de organisatie van het 

bedrijfsleven dan in LME-landen. In de libe-
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rale markteconomie is de reikwijdte en macht 

van samenwerkingsvormen zoals het kartel 

beperkt. In de meer gecoördineerde systemen 

werd het kartel juist veelvuldig getolereerd of 

zelfs omarmd. Toch was ook in CME-landen 

het kartel vaak omstreden en onderhevig aan 

maatschappelijke discussie, vooral vanwege de 

verhoging van prijzen, het verkleinen van de 

keuzemogelijkheden voor de consument en 

het remmen van innovatief ondernemerschap. 

Voorstanders droegen argumenten aan als 

uniformering van leveringsvoorwaarden en 

het positieve rationalisatie-effect van de on-

derlinge arbeidsverdeling. In hun ogen zou de 

consument hiervan profiteren.21

1.5.2 Het kartel als samenwerkingsverband

Waarom gaan ondernemingen over tot het 

aangaan van samenwerkingsovereenkom-

sten? In hun studie Tussen concurrentie en 

concentratie stellen Bouwens en Dankers dat 

het bedrijfsleven een ‘bont palet aan samen-

werkingsvormen’ kent. Hierbij onderscheiden 

zij samenwerkingsverbanden die de concur-

rentieverhoudingen binnen een bedrijfstak 

niet direct beïnvloeden en vormen die dit wel 

doen. In het eerste geval wordt de autonomie 

van de afzonderlijke ondernemingen niet 

aangetast. Zo kunnen bijvoorbeeld onderne-

mingen samenwerken om regeringsmaatrege-

len tot stand te brengen op gebieden als infra-

structuur, onderwijs en handelspolitiek. In 

het tweede geval staat het verkleinen van het 

ondernemersrisico centraal. De voordelen van 

samenwerking die wel de concurrentie beper-

ken, zijn volgens beide auteurs evident. Naast 

 21  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 16-18.

het beschermen van bedrijven tegen prijsoor-

logen, overproductie, teruglopende marges 

en verslechterde marktposities is het mogelijk 

om naast innovatie en productdifferentiatie 

ook diversificatie toe te passen.22 In dit kader 

wijst Vermij ook nog op de mechanisering van 

de industrie. Indien er op dit gebied grote in-

vesteringen moesten worden gedaan, trachtte 

men de mededinging als een grote risicofactor 

terug te dringen. Volgens deze auteur leidde 

de mechanisering in Europa in plaats van 

schaalvergroting en specialisering van bedrij-

ven juist tot samenwerkingsverbanden in de 

vorm van prijsafspraken, het verdelen van de 

markt tussen afzonderlijke ondernemingen, 

overnames, horizontale en verticale integratie. 

Vermij stelt dat in de periode vóór de Tweede 

Wereldoorlog de samenwerkingsverbanden en 

concentraties in Nederland vooral plaatsvon-

den in de vorm van kartels en trusts.23

Met het uitschakelen van de concurrentie 

kunnen ondernemingen – al dan niet tijde-

lijk – stabiele verhoudingen creëren. Bouwens 

en Dankers onderscheiden drie concurren-

tiebeperkende strategieën. De eerste, de be-

langenorganisatie, heeft betrekking op een 

organisatie die de collectieve belangen van 

een bedrijfstak of beroepsgroep behartigt. De 

tweede vorm van samenwerking betreft fusies 

en overnames. Hierbij handelt het om een 

bundeling van productiecapaciteit en vergro-

ting van het marktaandeel. Bij dit coördinatie-

mechanisme worden drie vormen onderschei-

den. De eerste vorm betreft een horizontale 

concentratie, waarbij de fusiepartners dezelf-

 22  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 12-15.

 23  Vermij, ‘Schaalvergroting en haar idealen’, 116-
117.
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de producten of activiteiten ontwikkelen. De 

belangrijkste doelstellingen van deze samen-

werking zijn het bereiken van schaalvoordelen 

en het rationaliseren van productieprocessen. 

In het geval van verticale concentratie vindt 

een voorwaartse of achterwaartse integratie 

met een afnemer of een toeleveringsbedrijf 

plaats met als doel het verlagen van de trans-

actiekosten en het tot stand brengen van een 

meer geïntegreerd productieproces. De dia-

gonale concentratie is de derde richting. Deze 

fusies en overnames zijn er vooral op gericht 

om door middel van diversificatie van pro-

ducten verschillende markten te bedienen en 

risicospreiding te bewerkstelligen.

Het kartel is erop gericht de winst van alle 

deelnemende ondernemingen te consolideren 

of te vergroten door de onderlinge concurrentie 

uit te schakelen. Dit is een van de meest voor-

komende vormen van samenwerking tussen 

ondernemingen. Meestal sloten ondernemers 

binnen een bedrijfstak een kartelovereenkomst 

indien er sprake was van economische tegen-

wind. Zo gingen vele wetenschappers uit van 

de vooronderstelling dat kartels vooral tot 

stand kwamen in perioden van economische 

crisis. Eén van hen, Friedrich Kleinwächter, 

constateerde reeds in 1883: ‘Kartelle sind 

Kinder der Not.’ Kartels zouden met andere 

woorden vooral tot stand zijn gekomen op 

momenten dat de winsten van de betrokken 

ondernemingen door onderlinge concurrentie 

in de bedrijfstak onder druk kwamen te staan.24 

In het vervolg van de studie zal een uitspraak 

worden gedaan in hoeverre deze vooronderstel-

ling ook gold voor de strohulzenindustrie.

 24  Kleinwächter, Die Kartelle, 100; Bouwens en 
Dankers, Tussen concurrentie en concentratie, 12-15.

Wat is een kartel? Bouwens en Dankers defi-

niëren een kartel als ‘een mondelinge of schrif-

telijke afspraak tussen onafhankelijke onder-

nemingen in een bedrijfstak die er op gericht 

is de winst van alle participerende onderne-

mingen te consolideren of te vergroten door 

de concurrentie aan banden te leggen.’25 De 

Jong stelt dat een kartel een afspraak is ‘tussen 

onafhankelijke producenten ter regeling van 

de marktverhoudingen in hun voordeel voor 

wat betreft goederen, diensten of rechten.’26 

In deze studie wordt voor de omschrijving 

van Bouwens en Dankers gekozen.27 Kartels 

hebben veeleer een defensief dan een offensief 

karakter. Ondernemers trachten door onder-

linge afspraken de concurrentie aan banden 

te leggen. Het doel hiervan is om op de afzet-

markt meer overzichtelijkheid en zekerheid te 

krijgen.28 Zo stelt J.K. Galbraith in zijn studie 

The affluent society dat de moderne ondernemer 

eerder naar ‘minimization of risks’ dan naar 

‘maximization of profits’ streeft.29

In tegenstelling tot andere samenwerkings-

vormen staat in de kartelovereenkomst vaak 

maar één onderwerp centraal en heeft het 

kartel een tijdelijk karakter.30 Delfgaauw on-

derscheidt de volgende verschijningsvormen 

bij het kartel: prijskartels, calculatiekartels, 

conditiekartels, rayonkartels, contingente-

ringskartels, rationalisatiekartels en winstver-

delingskartels. Hij beperkt zich in zijn opsom-

 25  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 14; Bouwens, Focus op formaat, 37.

 26  De Jong, Dynamische markttheorie, 149.
 27  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-

centratie, 14; Bouwens, Focus op formaat, 37.
 28  Delfgaauw, Inleiding tot de economische wetenschap, 

136.
 29  Galbraith, The affluent society, 79.
 30  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-

centratie, 14.
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ming tot de verkoopmarkt. Er komen echter 

ook in een enkel geval op de inkoopmarkt 

overeenkomsten voor die aldaar de concur-

rentie minimaliseren. In de praktijk moeten 

veel kartels als een mengvorm van twee of 

meer bovengenoemde types worden opgevat. 

Daarnaast kunnen ook allerlei overeenkom-

sten die geen kartelovereenkomsten zijn de 

concurrentie beïnvloeden, zoals licentieover-

eenkomsten, alleenverkoopovereenkomsten 

en samenwerkingsovereenkomsten.31

Er bestaat veel onduidelijkheid over de 

juiste omvang en betekenis van kartels in het 

Nederlandse bedrijfsleven. Bouwens en Dan-

kers stellen dat de oorzaak hiervan deels ligt 

in de zwijgzaamheid van ondernemers over 

dit onderwerp. De afspraken moesten immers 

buiten het zicht gehouden worden van concur-

renten of consumenten. Indien zij op de hoogte 

gebracht zouden worden van deze afspraken, 

zouden deze al snel hun effectiviteit verliezen 

of in andere gevallen weerstand oproepen. 

Volgens Bouwens en Dankers was de handdruk 

waarmee de kartelafspraak werd bevestigd 

daarom van nature onzichtbaar. Gedurende een 

groot deel van de twintigste eeuw waren kartels 

daardoor omgeven met een waas van geheim-

zinnigheid.32 Zo schreef de socialist Wibaut in 

zijn boek Trusts en kartellen in 1903 reeds het vol-

gende over ondernemers die onderling afspra-

ken maakten: ‘Er is in Nederland nog steeds 

eene vrij groote mate van geheimzinnigheid 

ten opzichte van kartelovereenkomsten. Een 

aantal onzer industrieelen achten het klaarblij-

 31  Delfgaauw, Inleiding tot de economische wetenschap, 
136-138; zie ook Bouwens, Focus op formaat, 38.

 32  Bouwens en Dankers, ‘The Invisible handshake: 
cartelization in the Netherlands 1950-2000’, 
751-771; zie tevens Bouwens en Dankers, Tussen 
concurrentie en concentratie, 265-266.

kelijk in strijd met de Nederlandsche braafheid 

en met den, volgens sommigen toch reeds 

eenigszins legendarisch wordende, Nederland-

schen vrijheidszin, om de veelgeprezene vrije 

mededinging aan kant te doen. Zij doen het 

wel, doch zij erkennen het niet.’33 Ook de poli-

tieke ambivalentie tegenover kartels droeg bij 

aan het stilzwijgen van ondernemers tegenover 

het grote publiek. Bovendien is het door het 

ontbreken van een coherent en toegankelijk 

overzicht van kartels moeilijk om de aantallen 

vast te stellen en de reikwijdte van kartelvor-

ming af te leiden. Het is daarom lastig de juiste 

betekenis vast te stellen van kartelvorming, de 

invloed daarvan op een bedrijfstak en hoezeer 

bedrijven daarvan profiteerden. Desondanks is 

het volgens Bouwens en Dankers mogelijk om 

met behulp van de schaarse gegevens en onder-

zoek naar specifieke bedrijfstakken een zeker 

beeld en betekenis te schetsen van kartelvor-

ming in het Nederlandse business system. Uit dit 

onderzoek is in ieder geval te concluderen dat 

kartels in de twintigste eeuw een belangrijke 

stempel hebben gedrukt op het Nederlandse 

bedrijfsleven.34

1.5.3 Nederland kartelparadijs?

Hoe zag het in Nederland gevoerde beleid 

inzake kartels eruit? Was er, zoals De Jong 

stelt, sprake van een ‘kartelparadijs’?35 Het 

kartel was in al zijn verschijningsvormen als 

marktordeningsinstrument omstreden. Reeds 

vanaf het einde van de negentiende eeuw was 

 33  Wibaut, Trusts en kartellen, 106; zie tevens Bou-
wens, Focus op formaat, 36-41; Bouwens en Dan-
kers, Tussen concurrentie en concentratie, 265-268.

 34  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 265-268.

 35  De Jong, ‘Nederland: het kartelparadijs van 
Europa?’, 244-248.
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het kartel onderwerp van maatschappelijke 

discussie. In de tweede helft van de twintigste 

eeuw lagen vooral de productie- en prijskar-

tels onder vuur. De kritiek kwam vooral van de 

vraagzijde van de markt. Prijzen zouden door 

het elimineren van de concurrentie kunstma-

tig worden opgedreven. Aanvankelijk trad 

de overheid niet op tegen onderlinge onder-

nemersovereenkomsten. In 1935 komt daar 

enigszins verandering in met de komst van de 

Wet op het Verbindend en Onverbindend verklaren 

van kartels. Deze wet schiep de mogelijkheid 

om afspraken die op vrijwillige basis door 

een meerderheid binnen een branche waren 

gemaakt, algemeen verbindend te verklaren. 

Daarnaast bevatte de wet, ter voorkoming van 

eventuele misbruiken, de mogelijkheid van 

onverbindendverklaring. Van de laatste com-

ponent van de wet werd voor de oorlog geen 

gebruik gemaakt, omdat misbruiken van eni-

ge betekenis toen niet voorkwamen.36

Tijdens de oorlog leidden de zogenoemde 

organisatie-Woltersom en de bedrijfsschap-

pen op het gebied van voedselvoorziening 

tot een meer geordend optreden van het 

bedrijfsleven. Deze organisatie, die was in-

gesteld door de Duitsers, zorgde voor een 

horizontale structuur van het bedrijfsleven 

via hoofdindustriegroepen, vakgroepen en 

ondervakgroepen per bedrijfstak. Formeel 

moest deze nieuwe organisatie het bedrijfsle-

ven in staat stellen om zichzelf te besturen en 

reguleren, maar in de praktijk was de Duitse 

bezetter niet uit op een systeem dat tot enige 

reële vrijheid voor Nederlandse bedrijven zou 

 36  Verloren van Themaat, ‘Het kartelbeleid sinds 
de bevrijding’, 130-132; zie tevens Bouwens, Focus 
op formaat, 38.

leiden.37 Ook het in 1941 tot stand gebrachte 

Kartelbesluit vergrootte de mogelijkheden tot 

ondersteuning van mededingingsregelingen 

op forse wijze. Het Kartelbesluit werd echter 

gedurende de oorlogsjaren en in de periode 

daarna niet uitgevoerd. Zo behoefde er in deze 

periode immers niet gevreesd te worden voor 

vernietigende concurrentie. Bovendien werd 

prijsopdrijving bij onderlinge afspraak in de 

kiem gesmoord door de maximumprijsvoor-

schriften en de greep van de overheid op de 

vestiging van nieuwe ondernemingen en op 

het productie- en distributieproces.

In 1948 werden echter vele maximumprijs-

voorschriften en andere overheidsregelingen 

op economisch gebied beëindigd als gevolg 

van de verbetering van de economische toe-

stand in het algemeen en de goederenvoor-

ziening in het bijzonder. Wel bestond er op 

dat moment gevaar dat het bedrijfsleven 

het ordenend optreden van de overheid zou 

overnemen om onder meer te voorkomen dat 

herleefde concurrentie het prijspeil te zeer liet 

dalen, hetgeen uiteraard niet in het belang 

was van het bedrijfsleven. Van overheidswege 

gaf dit aanleiding tot een intensivering van 

het toezicht op ondernemersafspraken.38

De Wet Economische Mededinging van 

1956, die in 1958 in werking trad, hanteerde 

twee uitgangspunten. Ten eerste stond de wet 

in principe kartels toe, tenzij de minister de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk verbood 

ofwel onverbindend verklaarde omdat het 

algemeen belang bij het voortbestaan van een 

 37  Verloren van Themaat, ‘Het kartelbeleid sinds 
de bevrijding’, 129-132; zie tevens Sluyterman, 
Kerende kansen, 154.

 38  Verloren van Themaat, ‘Het kartelbeleid sinds 
de bevrijding’, 130-131.
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kartel geschaad werd. Daarnaast kon de wet, 

indien bepaalde typen kartels schadelijk wer-

den geacht, deze overeenkomsten generiek 

verbieden. Van deze mogelijkheid is slechts 

zelden gebruik gemaakt, hetgeen het Neder-

landse mededingingsregime de benaming 

van misbruiks- of toetsingsstelsel opleverde. 

Volgens De Jong zijn er in de Nederlandse 

praktijk geen voorbeelden van succesvol for-

meel optreden tegen individuele horizontale 

prijs- of marktverdelingskartels. Alleen zijn er 

na informele druk door het Ministerie in een 

aantal gevallen kartels voorkomen of verdwe-

nen. Toch waren er medio 1989 nog zo’n 300 

landelijke, regionale en lokale kartels in het 

kartelregister geregistreerd. Hieronder bevon-

den zich 129 prijsregelingen en 69 marktver-

delingsafspraken.39

Hoe tolerant stond de overheid in het 

buitenland tegenover kartelvorming? Zoals 

gezegd nam de Nederlandse overheid weinig 

maatregelen tegen kartelafspraken. Deze 

coulante houding leidde bij de Nederlandse 

ondernemers tot een houding die kartel-

vorming feitelijk als een verworven recht 

beschouwde. Op de Europese markt was er 

sprake van een andere situatie. Hier werden 

mededingingsbeperkende afspraken krach-

tens artikel 85 van het Verdrag van Rome 

(1957) verboden wanneer deze een negatieve 

invloed hadden op de handel tussen lidsta-

ten. Dit gold ook indien bij een kartel uitslui-

tend ondernemingen uit één lidstaat waren 

betrokken. Ook dan kon de handel tussen de 

lidstaten ongunstig worden beïnvloed, om-

dat buitenlandse aanbieders dan moeilijker 

 39  De Jong, ‘Nederland: het kartelparadijs van 
Europa?’, 244-248.

toegang konden krijgen tot de markt in die 

lidstaat.40

De WEM (Wet Economische Mededinging) 

van 1958 bepaalde dat ondernemers-overeen-

komsten bij het Ministerie van Economische 

zaken moesten worden aangemeld. Mok stelt 

in zijn artikel ‘Nederland kartelland’ dat de 

wet al bij haar inwerkingtreding in zekere 

zin was verouderd. Zo waren namelijk in 

datzelfde jaar in Europa een EEG-kartelwet 

en een Duitse kartelwet (GWB: Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen) tot stand gekomen. 

Het verschil tussen de WEM enerzijds en bei-

de buitenlandse stelsels van kartelwetgeving 

anderzijds was dat de laatste twee een zoge-

noemd verbodsstelsel volgden en de WEM 

een zogenoemd ‘misbruiksysteem’. Concur-

rentiebeperkende maatregelen waren volgens 

de WEM niet verboden en alleen indien het 

algemeen belang dat vereiste, kon ertegen 

opgetreden worden. Rechtvaardiging van het 

misbruiksysteem werd gevonden in het feit 

dat men in Nederland concurrentiebeperking 

op zichzelf niet als schadelijk ervoer. De norm 

was immers dat de overheid pas zou ingrijpen 

indien er in een concreet geval schadelijke 

gevolgen aan het licht zouden komen. In het 

buitenland stond de overheid minder tolerant 

tegenover concurrentiebeperking. Zowel bij 

de EEG-kartelwet als bij het GWB werd con-

currentiebeperking principieel verworpen.41 

Ook in de Verenigde Staten was er gekozen 

voor een volstrekt kartelverbod. Hier werden 

kartels en trusts verboden door de Sherman 

Antitrust Act uit 1890. Deze wet was gericht 

 40  Delfgauw, Inleiding tot de economische wetenschap, 
145-147; zie tevens De Jong, ‘Nederland: het 
kartelparadijs van Europa?’, 244-248.

 41  Mok, ‘Nederland kartelland’, 116-126.



24

kartelvorming in een verdwenen industrie

tegen de grote monopolisten uit die tijd, zoals 

onder meer Rockefeller (petroleum), Gug-

genheim (koper), Vanderbilt (spoorwegen) en 

McCormick (landbouwwerktuigen).42

1.5.4 Drie casussen: de Oirschotse stoelen- en meu-

belindustrie, de baksteenindustrie en de strokar-

tonindustrie

Zoals eerder is gesteld, hadden de Nederland-

se kartelovereenkomsten een sterk defensief 

karakter. Het handhaven van de bestaande 

concurrentieverhoudingen stond centraal en 

meestal was er sprake van een buitenlandse 

bedreiging.43 Enkele voorbeelden van indus-

trieën waarvoor het kartel als coördinatie-

mechanisme om het hoofd te bieden aan de 

buitenlandse concurrentie niet geschikt was, 

waren de Oirschotse stoelen- en meubelindus-

trie en de baksteenindustrie. De arbeidsinten-

sieve stoelen- en meubelindustrie kenmerkte 

zich door een sterke geografische concentratie, 

een beperkt aantal deelnemers, geen grote 

verschillen wat bedrijfsgrootte betreft en een 

zekere homogeniteit van het product. Had 

kartelvorming in bovengenoemde bedrijfs-

takken een kans van slagen? Welke factoren 

stonden in deze branches succesvolle samen-

werking in de weg?

Tegen het midden van de jaren twintig 

in de vorige eeuw ontstonden er problemen 

voor de R.K. Vereniging van Fabrikanten 

van Oirschotse stoelen. Men ondervond een 

nadelige invloed van de Belgische valutacon-

currentie, die tot in 1927 doorwerkte. Een 

zware concurrentiestrijd tussen de stoelen- en 

 42  Delfgauw, Inleiding tot de economische wetenschap, 
139-141.

 43  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 30-31.

meubelfabrikanten was er het gevolg van. Het 

prijskartel stond onder voortdurende druk 

en werd bedreigd door allerlei voorgestelde 

maatregelen: prijsverlaging of prijsverhoging, 

korting, minimumvoorraad en maximum-

productie. Doordat sommige fabrikanten 

zich vooral door eigenbelang lieten leiden, 

was er van enige samenwerking geen sprake 

meer. Deze handelwijze leidde tot een groot 

onderling wantrouwen tussen de fabrikanten. 

De Oirschotse stoelenfabrikant A. Tret bracht 

deze ontwikkeling treffend onder woorden: 

‘De leden zijn alleen tot verkoop tegen lagere 

prijzen te bewegen, indien een particuliere 

aanvrage alle of enige der leden bereikt en een 

of meerdere leden er niet toe kunnen beslui-

ten vast te houden aan de overeengekomen 

prijzen. Zij zijn dan bang dat hen een order 

ontglipt.’ Het prijskartel hield op te bestaan 

met als gevolg een hernieuwing van de con-

currentiestrijd onder de Oirschotse fabrikan-

ten op de Nederlandse markt. Het mislukken 

van het prijskartel was dus een gevolg van de 

Belgische valutaconcurrentie en het functio-

neren van het kartel zelf. Het vormde voor de 

meeste stoelen- en meubelfabrikanten een te 

nauw keurslijf waarmee zij in deze jaren ken-

nelijk niet uit de voeten konden.44

Ook het voorbeeld van de baksteenindustrie 

laat zien dat onderling wantrouwen fnuikend 

was voor stabiele kartelvorming. De arbeids-

intensieve baksteenindustrie kenmerkte zich 

door een geografische spreiding over het land, 

kleinschaligheid en een geringe kapitaalin-

tensiteit. Tegen het einde van de negentiende 

eeuw ontstonden er problemen voor de bak-

 44  Voermans, ‘De ontwikkeling van de Oirschotse 
stoelen- en meubelindustrie tot 1940’, 294-295.
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steenindustrie. De vraag stokte en de prijzen 

kelderden, waardoor veel steenfabrikanten in 

moeilijkheden kwamen. De situatie verergerde 

omdat in het buitenland de nodige moderni-

sering had plaatsgevonden. Hierdoor nam de 

concurrentie toe. Vooral de Belgische baksteen-

fabrikanten waren geduchte concurrenten. 

Om te overleven zagen de Nederlandse bak-

steenfabrikanten zich genoodzaakt om samen 

te werken teneinde concurrentie en verder 

prijsbederf te voorkomen. Dit leidde tot de 

oprichting van de Vereniging van Nederlandse 

Steenfabrikanten in 1884. De vereniging zette 

in op gereguleerde, onderling afgestemde pro-

ductiebeheersing. Deze pogingen mislukten 

echter doordat de beoogde productievermin-

deringen tot kostprijsverhogingen leidden 

en de fabrikanten hun eigen belang lieten 

prevaleren. Onderling wantrouwen zorgde 

voor het mislukken van concrete plannen om 

de gezamenlijke productie te beperken. Veel 

steenfabrikanten verloren de concurrentie met 

de moderne buitenlandse industrie, waardoor 

veel fabrieken hun poorten moesten sluiten. 

De oorzaken voor het mislukken van het kartel 

in de baksteenindustrie waren het grote aantal 

fabrikanten, het gebrek aan onderling vertrou-

wen en de sterke geografische spreiding, waar-

door het onmogelijk was om tot afspraken over 

productiebeheersing te komen.45

Het tegenovergestelde beeld laat de strokar-

tonindustrie in de provincie Groningen zien. 

Ook hier was sprake van een zekere homo-

geniteit van de sector, maar in tegenstelling 

tot bovengenoemde voorbeelden verliep de 

samenwerking tussen de fabrikanten juist een 

 45  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 30-31.

stuk soepeler en waren zij succesvoller in hun 

collectieve optreden. De meeste strokarton-

fabrieken werkten al sinds 1869 samen bij de 

aankoop van stro uit de regio en de verkoop 

van het eindproduct. Bovendien bestond deze 

branche uit minder grote en kleine bedrijven. 

Ook de geringe diversiteit aan producten 

bevorderde de samenwerking tussen de fabri-

kanten. In het laatste kwart van de negentien-

de eeuw verwierven de kartonfabrikanten een 

sterke onderhandelingspositie ten opzichte 

van de boeren door een toenemend aanbod 

van stro. Met onderlinge afspraken drukten 

zij de stroprijs en hielden daarmee de prijs van 

het strokarton op peil. Hiermee realiseerden 

de fabrikanten hoge marges op hun product. 

Doordat de boeren zich aan de lage stroprijs 

en de hoge winsten van de fabrikanten erger-

den, richtten zij hun eigen coöperatieve stro-

fabrieken op. Door de komst van deze nieuwe 

producenten viel het kartel alsnog uiteen.46

1.5.5 Succes van het kartel

De voorbeelden van kartelvorming in de 

Oirschotse stoelen- en meubelindustrie en 

de baksteenindustrie illustreren dat een 

bedrijfstak wel kon voldoen aan een aantal 

specifieke voorwaarden die samenwerking 

konden bevorderen, maar dat dit nog geen 

enkele garantie vormde voor een succesvolle 

samenwerking. Wat was dan wel nodig om dit 

te realiseren? In deze paragraaf staat de vraag 

centraal welke factoren het succes of de stabili-

teit van een kartel bepalen of bedreigen.

De belangen van individuele ondernemers 

konden in een aantal gevallen afwijken van die 

 46  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 32.
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van het collectief. Het kon soms verleidelijk 

zijn zich aan gemaakte afspraken te onttrek-

ken, zelfs indien daar sancties op stonden. Er 

waren, kortom, nogal wat belemmerende fac-

toren in stabiele ondernemersovereenkomsten. 

Van Waarden stelt in zijn studie over fabrikan-

tenverenigingen in de textielfabricage in Twen-

te dat er in deze branche buitengewoon veel en 

hechte organisaties zijn geweest. Dat varieerde 

van werkgeversorganisaties, kartels, syndica-

ten en plaatselijke fabrikantenverenigingen 

tot verenigingen met ideële doelen. Dit was 

des te opmerkelijker omdat de Twentse tex-

tielfabrikanten bekend stonden om hun sterk 

individualisme en hun afkeer van beperkingen 

van de ondernemersvrijheid. Organisatie van 

ondernemers was dus geen vanzelfsprekende 

zaak, hetgeen tot uitdrukking kwam in een 

aantal zakelijke belemmeringen. In dit kader 

wijst Van Waarden op de individuele onderne-

mersmacht, structurele heterogeniteit en het 

zogenoemde prisoners’ dilemma. In het eerste 

geval beschikken ondernemers individueel 

over aanzienlijke machtsmiddelen, waardoor 

collectieve machtsvorming, in tegenstelling 

tot zwakkere groepen zoals de arbeiders, wat 

minder voor de hand ligt. Indien er sprake 

is van structurele heterogeniteit, verschillen 

ondernemingen van elkaar op het gebied van 

omvang, product, grondstof, arbeidsintensiteit, 

vestigingsplaats, afzetmarkt, conjunctuur- en 

seizoensgevoeligheid, rentabiliteit, concurren-

tiekracht, enzovoort. Die structurele hetero-

geniteit kan volgens Van Waarden consensus 

bemoeilijken en de slagvaardigheid binnen 

belangenorganisaties bedreigen.47

 47  De Vroom en Van Waarden, ‘Ondernemers- 
organisaties als machtsmiddel’, 666; zie tevens 
Van Waarden, Het geheim van Twente, 9-12.

De Vroom en Van Waarden benadrukken 

dat, in tegenstelling tot werknemersorganisa-

ties, ondernemersorganisaties met een grote 

belangenheterogeniteit te maken hebben. Zij 

hebben eerder meer dan minder problemen 

om alle leden op een gemeenschappelijke 

noemer te brengen dan vakbonden. Zij wijzen 

daarbij in de eerste plaats op de veelomvatten-

der belangen van de ondernemers in vergelij-

king met die van de werknemers. Zo liggen 

de belangen van werknemers uitsluitend op 

het vlak van de arbeidsmarkt. Ondernemers 

daarentegen hebben naast sociale belangen 

ook te maken met een heel scala aan andere 

belangen, zoals economische, commerciële, 

financiële en producttechnische belangen. On-

dernemersorganisaties fungeren niet alleen 

als CAO-partner of vereniging ter voorkoming 

van werkstakingen, maar tevens als kartel 

op afzet- of grondstoffenmarkt. Daarnaast 

behartigen zij hun belangen bij overheden en 

organisaties van afnemers en houden zij zich 

bezig met normalisatie van product en pro-

ductieprocessen. In de tweede plaats wijzen 

De Vroom en Van Waarden op de structurele 

diversiteit van ondernemers. Het scala van 

belangen waarmee ondernemersorganisaties 

worden geconfronteerd is, kortom, veel groter 

dan dat van werknemers. Bij werknemers zijn 

er hooguit verschillen zichtbaar ten aanzien 

van scholingsniveau, soort functie, arbeidsom-

standigheden en werkzaamheden bij sterke of 

zwakke bedrijven.48

De derde belemmering heeft te maken 

met belangendilemma’s. Eén daarvan is het 

prisoners’ dilemma, dat met name door Olson 

 48  De Vroom en Van Waarden, ‘Ondernemers- 
organisaties als machtsmiddel’, 668-670.
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en Hardin is uiteengezet. Volgens deze theo-

rie zou het voor de individuele ondernemer 

voordeliger zijn niet deel te nemen aan col-

lectieve activiteiten en zich niet te onderwer-

pen aan gemeenschappelijke afspraken. Voor 

de ondernemer zijn de voordelen daarvan 

evident. Zo profiteert hij als free rider van het 

eventuele succes van dat collectief optreden 

van de anderen. Tevens profiteert hij doordat 

hij de kosten van de belangenorganisatie niet 

hoeft te dragen en zich niet aan bindende 

afspraken van de vereniging hoeft te houden. 

Hiermee kan de ondernemer zijn marktaan-

deel vergroten door onder de afgesproken 

prijs te gaan zitten. De verleiding van onder-

nemers om zich zelfstandig op te stellen, kan 

leiden tot de ondergang van ondernemersor-

ganisaties. De zogenoemde free riders onder-

mijnen immers, door het onthouden van hun 

steun aan de collectieve zaak, het onderling 

vertrouwen bij andere, wel loyale deelne-

mers, en brengen deze ertoe uiteindelijk 

ook hun steun aan de collectieve zaak op te 

zeggen. Dit leidt tot instabiele belangenorga-

nisaties.49 Volgens De Vroom en Van Waarden 

gebeurt dit niet zo snel, omdat er andere fac-

toren in het spel zijn die dit prisoners’ dilemma 

verkleinen. Zij wijzen op bestaande familiale 

en vriendschapsbanden in een plaatselijke 

elite, die een grotere sociale cohesie tot ge-

volg zouden hebben. Ook het geringe aantal 

leden van een belangenorganisatie speelde 

een belangrijke rol. Bovendien zouden on-

dernemersorganisaties mechanismen hebben 

ontwikkeld om de problemen die te maken 

 49  Olson, The Logic of Collective Action, 53-65; zie te-
vens De Vroom en Van Waarden, ‘Ondernemers- 
organisaties als machtsmiddel’, 668-670; Van 
Waarden, Het geheim van Twente, 9-12.

hebben met het prisoners’ dilemma te lijf te 

gaan.50

Wibaut wijst in zijn studie Trusts en kartellen 

nog op een andere factor die kartelvorming 

belemmert. Indien het aantal bedrijven dat tot 

het kartel toetreedt groot is, zal als gevolg van 

allerlei persoonlijke en plaatselijke verhou-

dingen kartelvorming problemen opleveren. 

Kortom, als het aantal bedrijven binnen het 

natuurlijk afzetgebied talrijk is, zal kartelvor-

ming minder gemakkelijk tot stand komen.51 

Bouwens bevestigt dit beeld in zijn dissertatie 

en hij benadrukt dat in het geval van een lage 

concentratiegraad eerder felle concurrentie 

ontstaat in bedrijfstakken of sectoren waar 

slechts enkele ondernemingen actief zijn. Met 

andere woorden, hoe lager het aantal deelne-

mende ondernemingen is in de kartelover-

eenkomst, des te groter de kans op succes. 

Een andere belangrijke belemmerende factor 

is volgens Bouwens de heterogeniteit van de 

deelnemende ondernemingen ten aanzien van 

de schaalgrootte. Consensus kon bemoeilijkt 

worden indien er grote verschillen waren in 

bijvoorbeeld productiecapaciteit, productie-

kosten per ton product, samenstelling van af-

nemersgroep of mate van verticale integratie. 

Ook productdifferentiatie kon de stabiliteit 

van de kartelovereenkomst aantasten.52

Naast belemmerende factoren zijn er echter 

ook factoren die kartelvorming begunstigen. 

Wibaut stelt in de bovengenoemde studie dat 

kartelvorming in de hand wordt gewerkt door 

een aantal factoren. Allereerst wijst hij op de 

gelijksoortigheid van de omvang der bedrij-

 50  De Vroom en Van Waarden, ‘Ondernemers- 
organisaties als machtsmiddel’, 668-670.

 51  Wibaut, Trusts en kartellen, 38-39.
 52  Bouwens, Focus op formaat, 39-40.
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ven: ‘Hoe gelijksoortiger de bedrijven zijn 

wat betreft hun omvang, hoe gelijksoortiger 

ten opzichte van vergevorderde machinale 

inrichting, hoe meer zij gelijkwaardig zijn 

in den concurrentiestrijd dus, des te eer zal 

kartelvorming tusschen hen tot stand komen.’ 

Kartelvorming wordt volgens Wibaut ook in 

de hand gewerkt door gelijkvormigheid van 

product. Fabrieken leveren in dit geval onge-

veer dezelfde kwaliteit. Tevens is de geografi-

sche situatie van belang voor het ontstaan van 

kartelvorming. Dit is vooral het geval indien 

het vervoer van het artikel over grote afstan-

den kostbaar wordt.53

De Jong gaat in zijn studie Dynamische 

markttheorie ook in op de vraag naar succes 

en mislukking van kartels. Deze vraag houdt 

volgens De Jong verband met de oorzaken en 

omstandigheden waaronder kartels ontstaan 

en verdwijnen. Hij geeft daarbij enkele alge-

mene factoren aan die kartelvorming in de 

hand werken. In de eerste plaats wijst hij op de 

afwezigheid van vraagschommelingen. On-

danks prijsschommelingen blijft de vraag naar 

een product relatief stabiel. Een tweede voor-

waarde is dat ook het aanbod van het product 

relatief ongevoelig blijft voor prijsveranderin-

gen. Als derde voorwaarde noemt De Jong het 

vertrouwen dat kartelleden in elkaar moeten 

hebben. Hoe groter het vertrouwen, des te 

groter is de kans op een succesvolle kartelvor-

ming, vooral als het aantal aanbieders op de 

markt dat in het kartel participeert gering is.54

Bouwens en Dankers onderscheiden aller-

eerst exogene factoren als oorlog en crisis die 

bepalend konden zijn voor de winstgevend-

 53  Wibaut, Trusts en kartellen, 38-39.
 54  De Jong, Dynamische markttheorie, 152-153.

heid van de gehele bedrijfstak. Het succes 

van een kartelafspraak werd ook bepaald 

door endogene factoren, de kenmerken van 

de bedrijfstak zelf. Het was bijvoorbeeld ge-

makkelijker tot afspraken te komen en deze 

ook te controleren met een klein aantal parti-

cipanten. Overeenkomsten in bedrijfstakken 

met een groter aantal deelnemers bleken in 

de praktijk kwetsbaarder. Consensus over 

prijzen kon ook niet bereikt worden indien er 

sprake was van grote onderlinge verschillen in 

productiecapaciteiten of mate van integratie. 

Dat betekende volgens Bouwens en Dankers 

niet dat in bedrijfstakken waar kartelvorming 

lastiger was, géén kartels werden gesloten. Af-

spraken over uniformering van de productie, 

over leveringsvoorwaarden en betalingscon-

dities, het instellen van een kwaliteitsnorm of 

de verdeling van afzetgebieden bleken in de 

praktijk altijd voordelen op te leveren. Daar-

naast speelden de geografische concentratie 

van de bedrijven, de verdeling tussen grote en 

kleine bedrijven, de bestaande tradities van 

overleg en coördinatie, de aard van het pro-

duct en de kapitaalintensiteit van de bedrijfs-

tak een belangrijke rol.55

 1.6   Indeling en opzet  

van de studie

De studie, die chronologisch van ka-

rakter is, spitst zich toe op de periode 

1905-1960. Hoofdstuk 1 omvat een historio-

grafisch en theoretisch kader waarin wordt 

ingegaan op kartelvorming als studieobject. 

 55  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en 
concentratie, 31, 265-268; zie tevens Bouwens en 
Dankers, Sharing success: cartels as an answer to the 
dynamics of business capitalism, 1900-1940, 19-20.
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Hoofdstuk 2 bevat een verkenning van de 

strohulzenindustrie als bedrijfstak. Er wordt 

aandacht besteed aan de oorsprong van een 

aantal ondernemingen in de Nederlandse 

strohulzenindustrie. Daarnaast wordt inge-

gaan op een aantal specifieke kenmerken van 

de strohulzenindustrie, zoals productiewijze, 

bedrijfsgroottestructuur en geografische con-

centratie. Bij het laatste kenmerk komen de 

vestigingsfactoren ter sprake die leidden tot 

de vestiging van strohulzenfabrikanten in met 

name het zuiden van Nederland.

De hoofdstukken 3 tot en met 5 hebben 

in grote lijnen dezelfde opbouw. In de eerste 

paragraaf krijgen enkele theoretische aspecten 

een plaats. In de tweede paragraaf komen de 

industriële ontwikkelingen van het betref-

fende tijdvak aan de orde. De daaropvolgende 

paragrafen belichten de ontwikkelingen van 

de strohulzenindustrie tegen de achtergrond 

van de algemene sociaal-economische pro-

blematiek. Ook komt in deze hoofdstukken 

het functioneren van de Vereniging van 

Nederlandse Strohulzenfabrikanten (VNS) 

ter sprake en de vraag welke rol exogene en 

endogene factoren daarin spelen. Tegen wel-

ke problemen liep de VNS in de onderhavige 

tijdvakken aan en op welke wijze trachtten 

de aangesloten ondernemers deze tot een op-

lossing te brengen? De laatste paragrafen van 

deze hoofdstukken hebben een concluderend 

karakter en deze vormen de basis voor het 

slothoofdstuk.

Hoofdstuk 6 bestaat uit de samenvatting en 

conclusie van de studie. Eerst wordt een chro-

nologisch en samenvattend overzicht gegeven 

van de strohulzenindustrie en het functio-

neren van de Vereniging van Nederlandse 

Strohulzenfabrikanten in de jaren 1905-1960. 

Ten slotte poogt de conclusie de draden tussen 

de hoofdstukken te verbinden en antwoord te 

geven op de centrale vraagstellingen. Enkele 

bijlagen completeren het boek.

 1.7  Bronnen

1.7.1 De betekenis van het bedrijfsarchief voor het 

historisch onderzoek

De belangrijkste bron voor deze stu-

die vormt zoals gezegd het uitgebreide 

bedrijfsarchief van de in 1886 opgerichte 

Nederlandse Stoomstrohulzenfabriek J.B.C. 

Caron, voorheen H. van Berckel. Het kunnen 

beschikken over oude bedrijfsarchieven is om 

verschillende redenen van belang. Zo kunnen 

bedrijfsarchieven het algemene beeld van de 

geschiedenis bijstellen. Ook levert het on-

derzoek van bedrijfsarchieven informatie op 

over de dagelijkse bedrijfsvoering, waardoor 

meer inzicht wordt verkregen in de externe 

contacten van het bedrijf met de bedrijfstak, 

de markt en de overheid. Bovendien kan door 

vergelijking met andere bedrijven aandacht 

worden geschonken aan het relatieve belang 

van een bedrijf, de verschillen en overeenkom-

sten tussen ondernemingen, de geschiedenis 

van ondernemingen en verklarende factoren.

De relatie van de bedrijfshistoricus tot de 

bedrijfsarchieven is echter in een aantal geval-

len problematisch. In de eerste plaats vormt 

het beheer van archieven voor het bedrijfsle-

ven vaak een te grote kostenfactor, waardoor 

een onderneming kan overgaan tot vernieti-

ging van documenten. Ondanks de nuttige 

arbeid van het Nederlands Economisch Histo-

risch Archief op het gebied van acquisitie, ont-

sluiting, schoning, beheer en gebruik van be-

drijfsarchieven, wordt er meer vernietigd dan 
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bewaard. Dit is op zich niet vreemd, omdat 

er duizenden bedrijfsarchieven geregistreerd 

staan. Selectie is dan noodzakelijk.56 Ook de 

toegankelijkheid van bestaande archieven kan 

problemen opleveren. In hoeverre verleent 

een bedrijf dat zelf zijn archieven bewaart, op 

vrijwillige basis toegang tot het materiaal? Is 

dit het geval dan is het nog altijd de vraag tot 

welk materiaal het bedrijf de historicus toelaat 

en in hoeverre dat al is geselecteerd. Indien 

documenten zoals personeelsbescheiden en 

het technische archief, waarin aandacht voor 

investeringen, productieprocessen, fabrieks-

geheimen en octrooien, worden achterge-

houden, kan dat de geschiedschrijver voor 

methodische problemen stellen. In sommige 

gevallen verlenen bedrijven geen of slechts 

aarzelend toegang, omdat zij daarvoor zake-

lijke motieven hebben en niet geïnteresseerd 

zijn in bedrijfshistorisch onderzoek. De be-

drijfshistoricus zal dus moeten accepteren dat 

vanuit het oogpunt van concurrentie of angst 

voor vermeende pottenkijkerij bedrijfsarchie-

ven niet geheel toegankelijk worden gemaakt. 

Een apart probleem vormt het gegeven dat er 

in bedrijfsarchieven weinig te vinden is over 

het thema concurrentie. Fischer verwoordt dit 

in zijn oratie Concurrentie, een onderbelicht thema 

in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis als volgt: 

‘En je mag je spekkoper noemen als er al eni-

ge handelscorrespondentie of gegevens over 

concurrenten in een bedrijfsarchief te vinden 

zijn.’57

Indien er ten aanzien van de toegankelijk-

 56  Zie hiervoor Fischer, Van Gerwen en Reudink, 
Stap voor stap. Een proeve van macro-selectie inzake 
Nederlandse bedrijfsarchieven.

 57  Fischer, Concurrentie. Een onderbelicht thema in de 
Nederlandse bedrijfsgeschiedenis, 22.

heid van het materiaal echter geen problemen 

rijzen, dan wacht de geschiedschrijver de 

battle of the bulk. In hoeverre scheidt hij het 

belangrijke van het onbelangrijke en op welke 

wijze wordt hij het materiaal meester? Volgens 

Bläsing en Langenhuyzen verdient het aan-

beveling om dit met samenhangende vragen 

of een theoretisch concept te benaderen. Ook 

indien er geen problemen bestaan ten aanzien 

van toegankelijkheid van archiefstukken, 

zullen in de meeste gevallen niet alle vragen 

vanuit het materiaal beantwoord kunnen 

worden. Zo interesseert een bedrijfshistoricus 

zich immers niet alleen voor bedrijfskundige, 

maar ook voor maatschappelijke aspecten 

van bedrijven. In dat geval is de bedrijfshis-

toricus aangewezen op additionele bronnen, 

zoals mondelinge bronnen. Interviews met 

getuigen kunnen immers inzicht geven in 

motieven van ondernemers en de beleving 

van arbeidsomstandigheden.58 In de volgende 

paragraaf wordt in het kort ingegaan op de 

situatie van de onderneming J.B.C. Caron.

1.7.2 Het bedrijfsarchief van J.B.C. Caron

Zoals in het voorgaande is gesteld, vormt het 

bedrijfsarchief van de Nederlandse Strohul-

zenfabriek J.B.C. Caron voorheen H. van Ber-

ckel de basis van dit proefschrift. In 1894 nam 

Caron het bedrijf van Van Berckel over. Het 

archief bevat, naast de omvangrijke bedrijfs-

administratie van Caron, ook de boekhouding 

en correspondentie van H. van Berckel. Bij 

aanvang van de onderneming onderhield Ca-

 58  Looyenga, ‘Het lot van oude bedrijfsarchieven’, 
453-455; zie tevens Jansen, ‘Bedrijfsarchieven’, 
72-74; Muntjewerff, De spil waar alles om draaide, 
10-11; Bläsing en Langenhuyzen, ‘De verhouding 
tussen theorie en praktijk’, 38-41.
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ron dezelfde zakenrelaties en produceerde hij 

voor dezelfde klanten als zijn voorganger. In 

feite vormen de correspondentie en de boek-

houdregisters over de jaren 1886 tot 1894 het 

archief van de firma H. van Berckel. Het totale 

archief van circa veertig strekkende meter 

berust op het Regionaal Historisch Centrum 

te Eindhoven.

Van het geraadpleegde kernarchief is het 

correspondentiearchief voor het onderzoek 

naar kartelvorming in de strohulzenindustrie 

van onschatbare waarde gebleken. De volledi-

ge handelscorrespondentie (1886-1976), circa 

vijftien strekkende meter, is bewaard geble-

ven. Deze bevat een kolossale hoeveelheid 

documenten die inzicht geven in de relatie 

met klanten, de afhandeling van orders en 

klachten, en de inkoop van stro. Daarnaast 

krijgen we, vooral uit de vele brieven van an-

dere strohulzenfabrikanten, de Vereniging 

van Nederlandse Strohulzenfabrikanten en 

het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwpro-

ducten, een beeld van de markt waarin de 

strohulzenfabrikanten moesten opereren. 

Vooral over de periode 1940-1960 is veel infor-

matie beschikbaar. De serie copyboeken van 

uitgaande post (1886-1975), die circa drie strek-

kende meter omvat, is ook compleet bewaard 

gebleven. Deze stukken bevatten veel aanvul-

lende informatie over de overige strohulzen-

fabrikanten en de Vereniging van Strohulzen-

fabrikanten. Aparte vermelding verdienen 

de stukken betreffende de Vereniging van de 

Nederlandse Strohulzenfabrikanten over de 

jaren 1949-1955 en de stukken betreffende de 

Sectie Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep 

Strokartonindustrie 1940-1944. De notulen in 

deze documenten geven een goed inzicht in 

de overwegingen van de fabrikanten en over 

de gang van de besluitvorming en vormen dus 

een goede aanvulling op de informatie uit de 

correspondentie en copyboeken.

Doordat het bedrijfsarchief van J.B.C. Ca-

ron in een hoog tempo moest worden geïn-

ventariseerd en in dozen is gedaan, zijn er bij 

dit proces wel slordigheidsfouten gemaakt. 

Zo blijken er nogal wat documenten van de 

correspondentie in de verkeerde dozen te 

zitten. Voor het onderzoek vormde dat echter 

geen beletsel. In de annotatie is daar rekening 

mee gehouden. Toen er in de handelscorres-

pondentie van de strohulzenfabriek in ver-

schillende dozen documenten aangetroffen 

werden van andere ondernemingen van J.B.C. 

Caron, zoals de Nederlandse Draadnagelfa-

briek en de chemische fabriek Astor, diende 

de noodzaak zich wel aan om tevens de corres-

pondentie van beide fabrieken aan een onder-

zoek te onderwerpen. Hierin werden echter 

geen stukken betreffende de strohulzenindus-

trie aangetroffen.



32

kartelvorming in een verdwenen industrie



33

hoofdregel

| Afbeelding 2. Fabrieksruimte van de strohulzenfabriek te Helmond, circa 1900-1920.



34



35

 2.1  Inleiding

Hoewel in diverse westerse economieën 

al in de negentiende eeuw de industri-

ele revolutie zich grotendeels had voltrokken, 

vonden stoomkracht en mechanisering van 

productieprocessen in Nederland pas laat 

ingang. De Nederlandse overheid voerde in 

de tweede helft van de negentiende eeuw 

een vrijhandelsbeleid. De vrijstelling van 

invoertarieven op een groot aantal produc-

ten voor de Nederlandse markt in 1877 en de 

verlaging van de invoertarieven van de om-

ringende landen zorgden voor groei en bloei 

van het Nederlandse bedrijfsleven. Hiervan 

profiteerde de Nederlandse economie volop 

en kwam er een internationale economische 

integratie tot stand. Deze internationalisering 

en toenemende industrialisatie in Nederland 

stimuleerden investeringen in de infrastruc-

tuur. Dit resulteerde in de aanleg van wegen, 

kanalen en de opkomst van het spoorwegver-

voer, waardoor transportkosten daalden en 

binnenlandse afzetmogelijkheden toenamen. 

Het gevolg hiervan was dat er een integratie 

plaatsvond van nationale en internationale 

markten. Deze internationalisering leidde wel 

tot een verheviging van de concurrentie. Voor-

al kleinere bedrijven hadden moeite met de 

internationale vervlechting van de markten. 

Hoofdstuk 2

EEN HISTORISCHE VERKENNING  
VAN DE BEDRIJFSTAK

Vaak konden deze ondernemingen niet op te-

gen de grootschalig producerende buitenland-

se concurrenten.1 Ondernemers trachtten op 

verschillende manieren de concurrentie door 

middel van onderlinge samenwerking te be-

perken en daarmee de marktwerking te beïn-

vloeden. Eén van die concurrentiebeperkende 

strategieën was het kartel. Zoals in hoofdstuk 

1 is gesteld, was de stabiliteit van een kartel 

afhankelijk van een aantal factoren. Geogra-

fische concentratie en homogeniteit van de 

deelnemende ondernemingen bepaalden in 

hoge mate het welslagen van kartelovereen-

komsten. In dit hoofdstuk wordt dan ook na-

der ingegaan op de specifieke kenmerken van 

de strohulzenindustrie om daarmee antwoord 

te geven op de vraag of deze bijdroegen aan 

een stabiele kartelvorming in deze bedrijfstak.

 1  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 21-24.
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 2.2  De oorsprong van  

een aantal bedrijven

De oorsprong van de ondernemingen 

in de Noord-Brabantse strohulzenin-

dustrie is divers, zoals uit de volgende voor-

beelden naar voren komt. Daarbij is het op-

merkelijk dat de meeste fabrikanten, voordat 

zij zich toelegden op de strohulzenfabricage, 

reeds enige affiniteit met het ondernemen 

hadden. Verschillende bedrijven kwamen 

voort uit de agrarische sector, zoals de firma 

Van Dam te Helmond. In 1903 startte de nog 

jeugdige Abraham van Dam in Woensel een 

hooi- en stroperserij. Boeren uit de directe 

omgeving verkochten hooi en stro aan Van 

Dam, die deze grondstoffen niet alleen tot 

balen perste, maar ook over de landsgrenzen 

verkocht. In 1907 ging Van Dam, naast de ver-

koop van hooi en stro, over op de productie 

van stromatten, strohulzen en strokoord. In 

1909 richtten Van Dam en Willem Stam op 

voortvarende wijze de firma Stam en Van Dam 

op, gespecialiseerd in en gericht op de export 

van strohulzen en strokoord. Twee jaar later 

gingen beide strohulzenfabrikanten uit elkaar 

om op zelfstandige leest verder te gaan met de 

strohulzenproductie.2 Oerlemans en Zonen 

te Vrijhoeve-Capelle en Helmond kende een 

soortgelijke ontwikkeling. Vanuit de agrari-

sche sector werkten telgen van deze onder-

nemende familie zich op tot gerespecteerde 

strohulzenfabrikanten. Zo startte Adriaan 

Oerlemans in het midden van de negentiende 

eeuw naast zijn boerenbedrijf een houthandel, 

gevolgd door een handel in kolen en petrole-

um. Zijn zoon Hendrik bouwde de onderne-

 2 Van Term, Wij van Van Dam, hfst. 1.

ming uit met een hooi- en strohandel. Vanuit 

de strohandel ontstond vervolgens in 1907 een 

strohulzenfabriek.3

De Tilburgse strohulzenfabriek ‘Catalonië’ 

had een andere achtergrond. ‘Catalonië’ was 

een initiatief van de plaatselijke industrieel 

en wijnhandelaar H.J.M. Verbunt, die in 1900 

het bedrijf oprichtte. Het idee van de strohul-

zenonderneming sproot voort uit de wens om 

deze als toeleveringsbedrijf voor zijn wijnhan-

del te gebruiken. Strohulzen konden immers 

goed aangewend worden voor de verpakking 

en het vervoer van wijnflessen. De wijnhandel 

en strohulzenfabricage werden daarnaast de 

basis van een aantal andere activiteiten van 

Verbunt. Zo nam hij de vervaardiging ter 

hand van kurken en capsules en hield zich 

bezig met de handel in verpakkingsglas, zoals 

flessen en conservenpotten. Tevens begon 

Verbunt een juteweverij, omdat hij voor de 

productie van strohulzen jutedraad nodig had 

om daarmee de hulzen te naaien. Toen deze 

grondstof tijdens de Eerste Wereldoorlog een 

schaars goed werd, startte Verbunt met de 

Eerste Nederlandse Papiergarenfabriek.4

Soms hadden de firmanten in een bedrijf 

een verschillende achtergrond. Dit was onder 

meer het geval bij de firma Diks & Van den 

Heuvel te Uden. Dit bedrijf begon in 1917 met 

de fabricage en verkoop van automatische 

strohulzenmachines. De firmanten Mathijs 

van den Heuvel sr. en Mathijs van den Heu-

vel jr. waren van origine smid en technicus 

en hadden reeds voor de toetreding tot Diks 

 3  Gemeenteverslagen Vrijhoeve-Capelle 1900-1907; zie 
tevens www.heemkundesprangcapelle.nl/bruggeske/
j2002/oerlemans/.htm 10-08-2010.

 4  Interview J.H.J.M van Diessen d.d. 20-06-2008; 
Soetens en Van Diessen, ‘Strohulzen: een ver-
dwenen industrie’.
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| Afbeelding 3. Reclamekaart van de firma ‘Catalonië’ uit het begin van de jaren 1900.
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& Van den Heuvel strohulzenmachines en 

strohulzen vervaardigd. Dit was ook het geval 

bij Piet Diks. Hij had, zoals vader en zoon Van 

den Heuvel, een technische achtergrond en 

onder andere in Heesch, Sint-Michielsgestel, 

Den Bosch en Duitsland een opleiding tot 

ijzer- en zilversmid genoten. Niet lang daar-

na versterkte de directie van Diks & Van den 

Heuvel zich met Gerrit Coenen, die niet alleen 

over financiële kennis beschikte, maar via zijn 

vermogende familie tevens kapitaal inbracht. 

Diks & Van den Heuvel werd vervolgens in 

1917 omgezet in de eveneens in Uden gevestig-

de strohulzenfabriek Diks & Coenen.

Ook de onderneming Van Beckhoven & 

Van Iersel te Etten en Leur had firmanten met 

een verschillende achtergrond. De zwagers 

Dennis van Beckhoven en Johannes van Ier-

sel, respectievelijk graanhandelaar en schip-

per-koopman, besloten in 1898 hun krachten 

op zakelijk gebied te bundelen en een strohul-

zenfabriek op te richten.5

Soms waren er navolgingsfactoren in het 

spel. Zo werkte A.D. Notten aanvankelijk als 

meesterknecht bij strohulzenfabriek Van Rij-

ckevorsel & Co met vestigingen in Boxtel en 

Vught. In 1912 besloot Notten zelf een strohul-

zenfabriek in Boxtel te beginnen.6 Ook kwa-

men fabrikanten uit een geheel andere tak van 

nijverheid en gingen zij in een later stadium 

over op de strohulzenfabricage. Voorbeelden 

daarvan zijn Johannes Lohe te Deurne en Wil-

 5  Besters e.a., Tussen Ploegen en Ploegendienst, 56-57. 
Zie tevens ACA, inv. nr. 244, Copyboek no 59, brief 
van J.B.C. Caron aan Van Iersel d.d. 11 april 1929. Uit 
deze brief blijkt dat Van Iersel de zwager is van 
Dennis van Beckhoven. Weliswaar hadden Van 
Beckhoven & Van Iersel hun fabriek in Leur staan, 
maar deze plaats vormde toen al met Etten de 
gemeente Etten en Leur.

 6  Pel, Economische bedrijvigheid in transitie, 196.

lem van Engelen te Leende. Lohe afkomstig 

uit het Duitse Sullwaldenburg nabij Olden-

burg, startte aanvankelijk met een turfstrooi-

selfabriek. Geruime tijd later richtte hij een 

strohulzenfabriek op.7

De strohulzenfabriek van Willem van En-

gelen uit Leende vond haar oorsprong in de 

leerlooierij en touwerij van zijn ouders. Van 

Engelen exploiteerde de looierij maar korte 

tijd. Uit concurrentieoverwegingen zag hij er 

geen brood meer in en stapte in 1913 over op de 

fabricage van strohulzen.8

Een apart verhaal vormt de firma J. B.C. 

Caron voorheen H. van Berckel te Stratum. 

In 1886 startte de van origine Rotterdamse 

koopman Henricus J. J. van Berckel in Stra-

tum een strohulzenfabriek. Van Berckel was 

daartoe in staat door zijn huwelijk met de 

niet onbemiddelde Anna Maria Langemeijer. 

In 1893 kocht Jean Baptiste Crétien Caron  

de strohulzenfabriek van H. van Berckel.  

De oorspronkelijk uit Den Haag afkomstige  

Caron was aanvankelijk employé bij de 

staatsspoorwegen en had daar promotie 

gemaakt. Zijn huwelijk met Augusta Caro-

line Caesar verhoogde echter zijn financiële 

en maatschappelijke status. Haar vader was 

immers compagnon van de strohulzenfa-

briek Jennissen & Co te Hoorn. Hij stelde 

zijn schoonzoon Caron in staat hem als com-

pagnon in dit bedrijf op te volgen. In 1893 

zag Caron zijn kans schoon en kocht met 

 7  Handelsregister KvK Eindhoven, inv. nr. 589; zie 
tevens www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?tit-
le=Johannes Hermann Lohe 24-09-2012.

 8  Coenen, Leende. Geschiedenis van een dorp met een 
ondernemende bevolking, 332-335.
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zijn aandeel in het kapitaal van de Hoornse 

fabriek de te koop aangeboden strohulzen-

fabriek van Van Berckel in Stratum.9

 2.3 Kenmerken

2.3.1. Het geografisch spreidingsgebied

2.3.1.1 Inleiding

Zoals eerder gesteld bevorderde de 

regionale concentratie van de strokar-

tonfabrieken in Groningen de samenwerking 

binnen deze bedrijfssector.10 In hoeverre was 

dit ook het geval in de strohulzenindustrie? 

Om antwoord te geven op deze vraag gaan we 

in deze paragraaf nader in op het geografisch 

spreidingsgebied van de strohulzenfabricage. 

In zijn studie over de baksteenfabricage in 

Noord-Brabant in de negentiende en twintig-

ste eeuw kiest G.B. Janssen met betrekking tot 

de geografische spreiding van de baksteenfa-

bricage voor een aantal subregio’s. Die koos hij 

op basis van de aanwezige grondstof. Hij heeft 

voor de volgende indeling gekozen: West- 

Brabant, Midden-Brabant, Oost-Brabant, de 

regio Eindhoven-Helmond en de Maasstreek.11 

Op de Maasstreek na, waar ook geen strohul-

zenfabrieken zich bevonden, wordt deze regi-

onale indeling ook in deze studie toegepast. 

Het waren overwegend zandgebieden, waar 

vooral het drieslagstelsel en de Vlaamse bou-

 9  ACA, inv. nr. 357, Stukken betreffende de familie 
Caron; ACA, inv. nr. 340, Stukken betreffende strohul-
zenfabriek Jennissen en Co, 1890; Zie tevens Van 
Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 197-200.

 10  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 32.

 11  Crijns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf 
1800-1885, 140; Zie tevens de indelingen bij: Jans-
sen, Baksteenfabricage in Noord-Brabant, 60; 
Kolman e.a., Monumenten in Nederland, 40. De 
hier gebruikte indelingen komen grotendeels 
met elkaar overeen.

werij voorkwamen. Rogge was in deze streken 

het hoofdgewas, met roggestro als belangrijk 

nevenproduct. De kleigebieden blijven in deze 

studie buiten beschouwing in verband met het 

ontbreken van rogge en strohulzenfabrieken.

2.3.1.2 West-Brabant

Dit gebied bestrijkt ruwweg de driehoek 

Roosendaal-Oosterhout-Baarle-Nassau. In deze 

regio is de strohulzenfabricage in grote lijnen 

tot in de jaren twintig uitgeoefend. Reeds in 

het begin van de twintigste eeuw waren er zes 

strohulzenfabrieken operationeel. Het oudste 

bedrijf in deze streek was dat van G. Kehlen-

brink jr. & Co te Oosterhout, die in 1890 een 

strohulzenfabriek in exploitatie bracht. Niet 

lang daarna volgden er fabrieken in Etten en 

Leur (1901), Oudenbosch (1903), Baarle-Nassau 

(1905), Breda (1907) en Zundert (1907).12 In 1907 

waren er zes strohulzenfabrieken in bedrijf.13

De strohulzenfabrieken in dit gebied ver-

schaften aan velen werk, waarbij zij wel in 

verschillende plaatsen de concurrentie moes-

ten aangaan met beetwortelsuikerfabrieken. 

Dit was het geval in Etten en Leur, Oosterhout 

en Oudenbosch. In Baarle-Nassau en Zundert 

groeiden de strohulzenondernemers in de 

jaren 1906 tot 1918 uit tot de belangrijkste 

werkgevers in die plaatsen. In het midden van 

de jaren twintig was dit ook het geval in Ou-

denbosch. Daar worden vanaf 1926 in de ge-

meenteverslagen de suikerfabrieken zelfs niet 

 12  Staat der Fabrieken: Gemeenteverslagen Oosterhout, 
Etten en Leur, Oudenbosch, Baarle-Nassau, Breda en 
Zundert 1890-1930.

 13  Staat der Fabrieken: Gemeenteverslagen Oosterhout, 
Etten en Leur, Oudenbosch, Baarle-Nassau, Breda en 
Zundert 1890-1930.
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meer vermeld.14 Ook in Etten en Leur werd de 

strohulzenfabriek na de sluiting van de sui-

kerfabriek de grootste werkgever en zou dat 

tot de sluiting in 1932 ook blijven.15 Het bedrijf 

in Breda nam wat werkgelegenheid betreft 

een marginale plaats in.16

 14  Staat der Fabrieken: Gemeenteverslagen Oosterhout, 
Etten en Leur, Oudenbosch, Baarle-Nassau, Breda en 
Zundert 1890-1930.

 15  Besters e.a., Tussen Ploegen en Ploegendienst, 57.
 16  Gemeenteverslagen Breda 1907-1908.

Plaats Onderneming Aandrijving machines
in de fabriek

Baarle-Nassau Ch. van der Veeken petroleum

Breda H.J. Cremer petroleum

Etten en Leur Van Beckhoven & Van Iersel petroleum

Oosterhout G. Kehlenbrink jr. & Co gas

Oudenbosch J. van Aken gas

Zundert Pillot & Van Beek gas

Tabel 1. Strohulzenfabrieken in bedrijf in West-Brabant, 1907. Bronnen: Staat der Fabrieken: Gemeente-

verslagen Oosterhout, Etten en Leur, Oudenbosch, Baarle-Nassau, Breda en Zundert.

In de periode 1920-1932 beëindigden vrijwel 

alle strohulzenfabrikanten in de Baronie hun 

activiteiten. Het bedrijf van Cremer te Breda 

is al omstreeks 1914 gestopt. Via de verslagen 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

voor Westelijk Noord-Brabant is bekend dat 

de strohulzenfabrikanten Van Aken te Ouden-

bosch en Van Beckhoven & Van Iersel te Etten 

en Leur in het begin van de jaren dertig een 

moeilijke periode doormaakten. De export 

was blijkbaar geheel ingezakt, want het ver-

| Afbeelding 4. Briefhoofd van strohulzenfabriek Van Beckhoven & Van Iersel.
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slag over 1931 vermeldt het volgende over de 

strohulzenfabricage: ‘Ook in deze industrie 

was de toestand slecht. De achteruitgang is 

vooral veroorzaakt door de depreciatie van 

de Argentijnsche munt.’ Een jaar later meldt 

het verslag: ‘Sedert maart moest een bedrijf 

worden stop gezet. Oorzaak is waarschijnlijk 

dat het gebruik van wijnen en alcoholische 

dranken is afgenomen, waardoor het gebruik 

van verpakkingsmateriaal natuurlijk ook ver-

minderde. Voor dit bedrijf zijn geen maatre-

gelen van overheidswege getroffen.’ We weten 

niet over welk bedrijf het hier gaat, maar het 

is aannemelijk dat Van Aken de crisisjaren niet 

heeft overleefd, want in de verslagen van de 

Kamer van Koophandel wordt dit bedrijf in 

de daaropvolgende jaren niet meer vermeld.17 

Ook de firma Van Beckhoven & Van Iersel 

wordt niet meer genoemd, maar dat heeft te 

maken met het overlijden van beide firmanten 

in deze periode. Van Beckhoven overleed in 

1929 en Van Iersel in 1932.18

Over de teloorgang van de andere bedrij-

ven in de jaren 1920-1932 tasten we nagenoeg 

geheel in het duister en zijn we aangewezen 

op incidentele gegevens die de gemeente-

verslagen van de betrokken plaatsen ons 

verschaffen. Van fabrikant Ch. van der Veeken 

te Baarle-Nassau is bekend dat hij in 1918 

overleed en dat zijn vrouw het bedrijf nog 

enige jaren voortzette, maar vanaf 1921 wordt 

de onderneming in het gemeenteverslag van 

Baarle-Nassau niet meer vermeld. In enkele 

 17  Verslagen Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Westelijk Noord-Brabant over de jaren 1930-1935.

 18  ACA, inv. nr. 102, Correspondentie 1929-1: rouwkaart 
betreffende D.A. van Beckhoven d.d. 15 april 1929; zie 
tevens ACA, inv. nr. 246, Copyboek no 63, brief 
 J. B.C. Caron aan de familie Van Iersel-Van Beckhoven 
d.d. 6 januari 1933. Hierin condoleert Caron de 
familie met het verlies van de firmant Van Iersel.

andere gevallen zijn fabrieken vermoedelijk 

in andere handen overgegaan. Dit is het geval 

bij Pillot & Van Beek en G. Kehlenbrink jr. & 

Co. Het laatste bedrijf is blijkens het gemeen-

teverslag van Oosterhout over 1925 overge-

nomen door fabrikant C.J.H. van den Berg. 

Daarna houdt de informatiestroom over dit 

bedrijf op. In 1919 is ook de strohulzenfabriek 

van Pillot & Van Beek waarschijnlijk in andere 

handen overgegaan. De Staat der Fabrieken 

in het gemeenteverslag van Zundert noemt 

althans in dat jaar uitsluitend de strohulzen-

fabrikant Houtzager & Van de Valk en niet de 

fabriek van Pillot & Van Beek. Wellicht is de 

onderneming Houtzager & Van de Valk reeds 

in 1920 overgegaan in handen van C.A. Pillot. 

De gegevens zijn echter niet eenduidig en in 

de jaren daarna valt er een stilte.19

Volgens het beschikbare bronnenmateriaal 

is de N.V. Zuider Strohulzenfabriek van L. 

Denis in Baarle-Nassau de enige strohulzen-

fabriek in deze regio die de crisisjaren en de 

Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Het 

bedrijf wordt in 1929 expliciet vermeld in 

het gemeenteverslag van Baarle-Nassau en 

produceerde nog zeker tot in de jaren vijftig 

strohulzen.20

2.3.1.3 Midden-Brabant

Deze regio vormt globaal een vierhoek van 

Tilburg, over Boxtel en Vught naar Waalwijk. 

Rond 1900 worden hier de volgende strohul-

zenfabrieken geteld: Oerlemans & Zonen te 

Vrijhoeve-Capelle, de Tilburgse Strohulzen-

 19  Staat der Fabrieken, Gemeenteverslagen Baarle- 
Nassau, Oosterhout, Zundert 1920-1930.

 20  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokarton- 
industrie 1940-1944.



42

kartelvorming in een verdwenen industrie

fabriek (later ‘Catalonië’ genoemd) van Henri 

Verbunt, Van Rijckevorsel & Co te Vught (later 

verhuisd naar Boxtel). Wat later verschijnen 

de bedrijven A.D. Notten te Boxtel en N.V. 

Dutch Straw Works Company te Vught op de 

markt.

Door het ontbreken van werkgelegenheids-

cijfers in de gemeenteverslagen is het niet 

mogelijk de werkgelegenheid in deze indus-

trietak met die van andere streken te vergelij-

ken. Wel komt uit de literatuur het beeld naar 

voren dat de Tilburgse Strohulzenfabriek, 

vanaf 1910 ‘Catalonië’ genoemd, in het eerste 

decennium van de twintigste eeuw een voor 

die tijd grote onderneming was waar meer dan 

honderd mensen werkzaam waren.21 Dit is te 

staven met een brief die strohulzenfabrikant 

Ch. van der Veeken uit Baarle-Nassau op 17 

juli 1905 aan collega J.B.C. Caron te Stratum 

richtte. Hij heeft het hierin over de ‘grootste 

verbruikers van strooi mr. Verbunt en mr. 

Caron.’22

Omstreeks 1930 werd de strohulzenproduc-

tie bij Oerlemans & Zonen te Vrijhoeve-Capel-

 21  Soetens en Van Diessen, ‘Strohulzen: een ver-
dwenen industrie’, 22.

 22  ACA, inv. nr. 42, Correspondentie 1905.

le als gevolg van tegenvallende bedrijfsresul-

taten gestaakt.23 Het Tilburgse bedrijf van 

Verbunt overleefde de crisis in de jaren dertig 

wel en ging, na het overlijden van oprichter 

H. Verbunt in 1937, over in handen van H. van 

Diessen. Deze ondernemer loodste de fabriek 

door de Tweede Wereldoorlog. Nog tot in het 

begin van de jaren vijftig leverde de fabrikant 

strohulzen aan Schiedamse distilleerderijen. 

Door een teruglopende markt voor strohul-

zen als gevolg van onder meer de opkomst 

van kartonnen dozen als verpakkingsmiddel 

besloot Van Diessen de bakens definitief te 

verzetten en zich toe te leggen op de handel in 

glasverpakkingen.24

In 1881 startte in Vught de onderneming 

van Van Rijckevorsel & Co met 29 arbeiders. 

Daarmee is het bedrijf vermoedelijk de oudste 

strohulzenfabriek van Nederland. De gebruik-

te krachtbron tijdens de eerste decennia van 

haar bestaan was stoom. Zo was de fabriek van 

Van Rijckevorsel in 1895 uitgerust met een 

stoomwerktuig van 24 pk. In 1907 verhuisde 

 23  Vos, Bruggeske juni 2002, uitgave heemkunde-
kring Sprang-Capelle.

 24  Soetens en Van Diessen, ‘Strohulzen: een ver-
dwenen industrie’, 26.

Tabel 2. Strohulzenfabrieken in bedrijf in Midden-Brabant, ca. 1900-1912.

Bronnen: Staat der Fabrieken: Gemeenteverslagen Boxtel, Tilburg, Vrijhoeve-Capelle en Vught.

Plaats Onderneming Aandrijving machines
in de fabriek

Tilburg Henri Verbunt gas

Vrijhoeve-Capelle Oerlemans & Zonen gas

Boxtel Van Rijckevorsel & Co elektriciteit

Boxtel A.D. Notten elektriciteit

Vught Van Rijckevorsel & Co stoom

Vught N.V. Dutch Straw Works Company niet vermeld



43

hoofdregel

het productiebedrijf naar Boxtel. Weliswaar 

staat in 1908 in het gemeenteverslag van 

Vught onder het kopje ‘Staat der Fabrieken’ 

Van Rijckevorsel & Co nog wel vermeld, maar 

is er wel de volgende zinsnede opgenomen: ‘in 

den loop van 1908 opgeheven.’25

A.D. Notten te Boxtel was het tweede be-

drijf dat in deze plaats actief was. Zoals eerder 

vermeld, ontstond deze onderneming in 1912 

uit de fabriek van Van Rijckevorsel te Boxtel.26 

Het andere bedrijf in deze omgeving was 

 25  Gemeenteverslagen Vught 1881-1908.
 26  Pel, Economische bedrijvigheid in transitie, 196.

N.V. Dutch Straw Works Company van A.J. 

van Stalborch te Vught. Over de ontstaans-

geschiedenis van deze onderneming is niet 

veel bekend. Van Rijckevorsel & Co, W. Notten 

(de zoon van A.D. Notten) en het bedrijf van 

A.J. van Stalborch overleefden de crisis en de 

Tweede Wereldoorlog.27 Pas tegen het einde 

van de jaren vijftig stopten de drie fabrikanten 

met de strohulzenproductie.

Ook in deze regio waren de strohulzen-

 27  ACA, inv. nr. 305, 306 en 307, VNS 1949 t/m 1955; 
zie tevens ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de 
Sectie Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokar-
tonindustrie, 1940-1944.

|  Afbeelding 5. Strohulzenfabricage bij ‘Catalonië’ te Tilburg, circa 1900. Onder toeziend oog  

van de meesterknecht vervaardigden vrouwelijke werknemers strohulzen.
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| Afbeelding 6. Strohulzenfabriek ‘Concordia’ van Van Rijckevorsel & Co te Boxtel.
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fabrikanten voor de werkgelegenheid van 

eminent belang. Zo bood Van Rijckevorsel in 

Vught, naast de boek- en steendrukkerij van 

Henri Bogaerts en later de machinefabriek van 

Grasso, aan velen emplooi.28 De Boxtelse peri-

ode van het bedrijf laat hetzelfde beeld zien. 

Naast de sigarenfabriek van H. Jos van Susante 

& Co en de damast- en bandfabriek van Gebr. 

Van Oerle was ook in deze plaats strohulzen-

fabrikant Van Rijckevorsel een belangrijke en 

gewaardeerde werkgever. Het andere Boxtelse 

bedrijf, A.D. Notten, had weliswaar een aan-

zienlijk geringer aandeel in de plaatselijke 

werkgelegenheid, maar gaf in de onderzochte 

periode toch nog gemiddeld aan zo’n twintig 

personen werk.29

 28 Gemeenteverslagen Vught 1881-1908.
 29 Gemeenteverslagen Boxtel 1907-1929.

2.3.1.4 Regio Eindhoven-Helmond

Deze regio bestrijkt een gebied globaal in een 

cirkel gelegen rond de plaatsen Eindhoven 

en Helmond. In vergelijking met de andere 

streken is in deze regio de strohulzenfabricage 

het langdurigst uitgeoefend. De firma H. van 

Berckel te Stratum begon reeds in 1886 met 

de strohulzenproductie en na de overname 

in 1893 zette J.B.C. Caron de firma tot aan het 

begin van de jaren zeventig voort.

| Afbeelding 7. Briefhoofd van De Nederlandsche Stoomstroohulzenfabriek J.B.C. Caron.
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In 1907 bevonden zich in dit gebied de volgen-

de fabrieken (zie tabel 3).30

De Staat der Fabrieken in het gemeentever-

slag van Leende vermeldt in 1907 geen enkele 

strohulzenfabriek. De Staat der voornaamste 

Ambachten noemt er echter twee, met dien 

verstande dat de namen van beide fabrikanten 

ontbreken. Het ontbreken van beide strohul-

zenfabrieken in de Staat der Fabrieken hoeft 

op zich niet zo opmerkelijk te zijn, omdat 

fabrieken hierin in algemene zin pas werden 

opgenomen indien in de inrichting ‘20 of 

meer arbeiders werkzaam zijn: benevens die 

met een getal van minder dan 20 arbeiders, 

indien daarin van mechanische beweegkracht, 

stoom, water, gas enz. wordt gebruik gemaakt: 

alle anderen zijn ambachten.’31

Blijkbaar voldeden beide ondernemingen 

niet aan de eisen om opgenomen te worden 

in de Staat der Fabrieken. Het is dus niet 

exact bekend om welke strohulzenfabrieken 

het in Leende handelt. Wel noemt Coenen de 

naam Michiel Vromans en vermoedelijk is dit 

een van beide fabrikanten die zich in 1907 te 

 30  Staat der Fabrieken: Gemeenteverslagen Stratum, 
Geldrop, Helmond en Leende 1907.

 31  Staat der Fabrieken: Staat der voornaamste Ambachten 
in Gemeenteverslag Leende 1907.

Tabel 3. Strohulzenfabrieken in bedrijf in de regio Eindhoven-Helmond, 1907. Bronnen: Staat der 

Fabrieken/Staat der voornaamste Ambachten: Gemeenteverslagen Eindhoven/Stratum, Geldrop/Zesgehuchten, Helmond en 

Leende.

Plaats Onderneming Aandrijving machines  
in de fabriek

Eindhoven/Stratum J.B.C. Caron voorheen  
H. van Berckel

stoom

Geldrop/Zesgehuchten J. Govers & Co niet vermeld

Helmond Oerlemans & Zonen gas

Leende Michiel Vromans niet vermeld

Leende bezig hebben gehouden met de ver-

vaardiging van strohulzen. Ook in latere jaren 

geven de bronnen geen uitsluitsel over beide 

strohulzenfabrieken.32

Met circa 31% van het totale aantal Brabantse 

strohulzenfabrieken was deze streek in het 

eerste decennium van de twintigste eeuw naast 

West-Brabant wel de belangrijkste. Ook was 

circa 46% van alle Brabantse strohulzenarbei-

ders hier werkzaam. Rond 1920 was de situatie 

gewijzigd. Er waren nu acht fabrieken met 

299 arbeiders, wat betekende dat zich in deze 

regio circa 40% van het totaal aantal Brabantse 

strohulzenbedrijven bevond en dat circa 47% 

van alle strohulzenwerknemers hier emplooi 

vond. In West-Brabant lagen de percentages op 

dat moment een stuk lager, namelijk respectie-

velijk 25% en 9,3%, waarmee het belangrijke ka-

rakter van de regio Eindhoven-Helmond voor 

de strohulzenindustrie wordt onderstreept.

In algemene zin had de strohulzenindustrie 

in deze regio een zekere betekenis voor de 

werkgelegenheid. Zo behoorden de onderne-

mers Van Berckel en later Caron in de periode 

1890 tot circa 1910 tot de grootste werkgevers 

 32  Coenen, Leende, 333-335; Gemeenteverslagen Leende 
1908-1935.
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in Stratum. Alleen sigarenfabriek Tinchart 

Frères en sigarenkistenfabrikant Brüning & 

Söhne hadden in deze jaren meer arbeiders in 

dienst. Vanaf 1910 nam de betekenis van Caron 

op de arbeidsmarkt echter sterk af. Zo ver-

schafte het bedrijf in 1914 aan slechts 2% van 

het totale aantal arbeiders in Stratum werk. 

Het waren vooral de sigaren- en textielnijver-

heid in deze plaats die aan de meeste mensen 

werk gaven. Bovendien werkten de Philipsfa-

brieken te Eindhoven als een ware magneet op 

de arbeidersbevolking.33

In Helmond was de situatie enigszins 

vergelijkbaar met die in Stratum. Hoewel in 

deze gemeente veel arbeiders hun brood in de 

machine-, klinknagel-, bouten- en moerenfa-

brieken verdienden, waren ook hier de meeste 

werklieden werkzaam in de textielindustrie. 

De strohulzenindustrie nam in Helmond 

wat werkgelegenheid betreft een tamelijk 

marginale plaats in.34 Daar hadden zich naast 

H.J. Knottnerus ook nog de fabrikanten 

Oerlemans & Zonen, W. Stam, A. van Dam en 

H. Ubben & Co gevestigd.35 Het oudste be-

drijf in deze plaats was dat van Knottnerus. 

Deze onderneming produceerde vanaf 1900 

naast strohulzen ook papier. In het voorjaar 

van 1907 ging de ‘Helmondsche Papier- en 

Stroohulzenfabriek’ failliet. Niet lang daarna 

vestigde de firma Oerlemans & Zonen uit  

Vrijhoeve-Capelle zich in het vrijgeko-

men pand van de ‘Helmondsche Papier- en 

Stroohulzenfabriek’ en zette hier onder de 

naam N.V. Dutch Straw Works Company de 

 33 Gemeenteverslagen Stratum 1886-1919.
 34 Gemeenteverslagen Helmond 1900-1919.
 35 Gemeenteverslagen Helmond 1919-1920.

productie van strohulzen en strokoord voort.36 

Uit de in 1909 gestichte firma Stam en Van 

Dam ontstond in 1931 de N.V. Zuid-Neder-

landse Handelmaatschappij, voorheen A. van 

Dam. In hetzelfde jaar besloot het bedrijf 

naast strohulzen ook strokarton te produce-

ren. Tijdens de oorlogsjaren stopte men met 

de fabricage van strohulzen, stromatten en 

strokoord en legde zich uitsluitend toe op 

de productie van strokarton. Hierna ging de 

onderneming verder onder de naam Golfkar-

tonfabriek Van Dam B.V.37 Van het bedrijf H. 

Ubben & Co ontbreekt verdere informatie, 

maar zal naar alle waarschijnlijkheid een zeer 

marginale rol in de strohulzenindustrie heb-

ben gespeeld.

Ook in Geldrop vonden de meeste arbei-

ders emplooi in de textielindustrie en waren 

er betrekkelijk weinig mensen werkzaam 

in de strohulzenindustrie.38 Volgens de ge-

meenteverslagen van Geldrop keerde de 

ondernemer Jos Govers, na een kortstondig 

verblijf in Leende in 1911-1912, rond 1921 terug 

in Geldrop. Govers bezat ook in Mierlo een 

strohulzenfabriek, maar deze werd wegens de 

toenmalige economische malaise reeds in 1921 

buiten bedrijf gesteld. De strohulzenfabriek 

in Geldrop was succesvoller en overleefde de 

oorlogsjaren. Na het overlijden van Jos Govers 

in 1950 zette zijn zoon de onderneming nog 

tot 1958 voort.39

In Leende waren tussen 1911 en 1928 de 

strohulzenfabrikanten de grootste werk- 

 36  Fost, Denkend aan Brabant… Helmond van 1900 tot 
nu, 63.

 37  Fost, Denkend aan Brabant… Helmond van 1900 tot 
nu, 66.

 38  Gemeenteverslagen Geldrop 1921-1929.
 39  BHIC, Handelsregister KvK Eindhoven, dossier 

Geldropse Strohulzenfabriek Jos Govers & Co.
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gevers.40 Hier waren weliswaar de strohulzen-

fabrikanten van het eerste uur vertrokken, 

maar daar had zich in 1913 W. van Engelen op 

de strohulzenmarkt gemeld.41 Datzelfde was 

ook het geval met Someren, waar J. Bakermans 

in de periode 1914-1925 aan velen in die plaats 

werk verschafte.42 Het bedrijf werd in de loop 

van 1926 opgeheven.43 In Mierlo vestigden 

zich naast Govers nog diverse fabrikanten die 

de fabricage van strohulzen slechts kortston-

 40  Gemeenteverslagen Leende 1900-1928.
 41  Gemeenteverslagen Leende 1912-1913.
 42  Gemeenteverslagen Someren 1915-1925.
 43  BHIC, Handelsregister KvK Eindhoven, dossier 

Strohulzenfabriek N.V. ‘Wilhelmina’ voorheen J. Baker-
mans.

dig uitoefenden. Eén van hen was Michiel 

Cox, die naar alle waarschijnlijkheid in 1916 

met de strohulzenproductie begon. Zijn 

bedrijf ging reeds in 1919 failliet. Verder ver-

meldt het gemeenteverslag van de gemeente 

Mierlo in 1919 strohulzenfabriek N.V. Crescent 

Straw Works Company. Deze firma hield het 

ook niet lang vol, want vanaf 1925 wordt de 

onderneming niet meer vermeld. Ook hier was 

sprake van een faillissement. Deze strohulzen-

fabriek kwam wat werkgelegenheid betreft op 

de vijfde plaats. Men had in Mierlo de meeste 

concurrentie te duchten van verschillende 

|  Afbeeldingen 8 t/m 11. Linksboven de Dutch Straw Works Company te Vrijhoeve-Capelle. 

Rechtsboven de Dutch Straw Works Company te Helmond. Linksonder vervoer van strohulzen 

te Helmond. Rechtsonder strohulzenfabricage te Helmond.
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katoenweverijen.44 Tot slot moet nog gewe-

zen worden op strohulzenfabriek N.V. ‘Het 

Zuiden’. In 1927 wordt deze voor het eerst in 

de gemeenteverslagen vermeld, maar ook dit 

bedrijf was geen lang leven beschoren, want al 

een jaar later volgde het faillissement.45

In de periode 1920-1930 staakten in deze 

regio naast de bovengenoemde strohulzenfa-

brieken ook Oerlemans en Zonen en W. Stam  

 44  Gemeenteverslagen Mierlo 1918-1928; zie ook: BHIC, 
Handelsregister KvK Eindhoven, dossier N.V. Strohul-
zenfabriek ‘Crescendo’ (The Crescent Straw Works 
Company).

 45  Gemeenteverslagen Mierlo 1918-1928; zie ook BHIC, 
Handelsregister KvK Eindhoven, dossier Strohulzenfa-
briek ‘Het Zuiden’.

te Helmond en J. Bakermans en de firma 

Gebrs. Maas te Someren de productie.46 Uit-

eindelijk overleefden vier fabrikanten in deze 

regio de Tweede Wereldoorlog: J.B.C. Caron te 

Eindhoven, Van Engelen-Vugts te Leende, Jos 

Govers te Geldrop en Van Dam te Helmond. 

Laatstgenoemde fabrikant stopte rond 1945 

echter met de fabricage van strohulzen en 

legde zich sindsdien uitsluitend toe op de 

golfkartonproductie. Het bedrijf had zich al 

 46  Gemeenteverslagen Helmond 1920-1925; Gemeentever-
slagen Someren 1920-1930; zie tevens: BHIC Han-
delsregister KvK Eindhoven, dossier N.V. Strohulzenfa-
briek ‘Crescendo’ (The Crescent Straw Works Company).

| Afbeelding 12. Geldropsche Stroohulzenfabriek van Jos Govers & Co te Geldrop.
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|  Afbeelding 13. Werknemers van strohulzenfabriek ‘Wilhelmina’ van Johannes F. Bakermans  

met uiterst links de eigenaar Jan Bakermans.

vanaf circa 1911 hierop geconcentreerd.47 Van 

Engelen-Vugts vestigde zich, na een brand en 

wat strubbelingen in 1944, een jaar later in 

Someren. Doordat de fabrikant in het maken 

van strohulzen steeds minder perspectief zag, 

verdween dit product in de daaropvolgende 

jaren geleidelijk naar de achtergrond en maak-

te plaats voor de zogenoemde Halmplank, 

een bouwplaat van stro.48 Caron tot slot pro-

duceerde met slechts enkele werknemers nog 

strohulzen tot aan de jaren zeventig. Govers 

stopte zoals vermeld in 1958 met de productie.

 47  Van Term, Wij van Van Dam, hoofdstuk 1.
 48  Willems, ‘De geschiedenis van de strohulzen-

fabriek in Leende’, op www.dse.nl/-Leende/pw/
strohulzen.htm.

2.3.1.5 Oost-Brabant

Deze regio ligt ruwweg ten oosten van de lijn 

Meijel-Asten en Uden. In het begin van de 

twintigste eeuw werd hier slechts één strohul-

zenfabriek met 103 arbeiders geëxploiteerd. 

Vergeleken met de andere regio’s bevond zich 

in deze streek slechts 6% van alle strohulzenfa-

brieken met 18,6% van het totale arbeiderspo-

tentieel. Met de verdrievoudiging van het aan-

tal fabrieken in 1919 betekende dit een stijging 

naar respectievelijk 15% en 26,4%. De oudste 

onderneming was die van Joh. Lohe te Deurne, 

die zich reeds vanaf 1898 op de productie van 

strohulzen toelegde.49 In 1911 vestigde J.B.C. 

Caron zich te Asten met zijn derde strohulzen-

fabriek, naast die in Stratum en Heeze, en in 

 49  www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Jo-
hannes_Hermann_Lohe 24-09-2012.
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1917 richtte Coenen & Diks te Uden een strohul-

zenfabriek op.50 In deze regio bleef het aantal 

strohulzenondernemingen redelijk stabiel op 

twee à drie staan. In de jaren twintig telde As-

ten drie strohulzenfabrieken. Naast het bedrijf 

van J.B.C. Caron begonnen ook P.C. van Heug-

ten (1924) en J. van Goch (1928) in deze plaats 

een fabriek. De onderneming van Van Heugten 

brandde in 1937 vrijwel geheel af. Na de brand 

stopte Van Heugten met de productie van 

strohulzen en legde zich vervolgens toe op de 

vervaardiging van autopeds onder de naam The 

Elephant.51 Met het overlijden van Johannes 

Lohe in 1931 kwam er een einde aan de strohul-

zenfabriek te Deurne.52 J.B.C. Caron overleed 

in 1936. Zijn zoon Eduard zette hierna de zaak 

voort en handhaafde de firmanaam J.B.C. Ca-

ron.53 De bedrijven van Caron en Van Goch te 

Asten en Coenen & Diks te Uden overleefden 

de crisis van de jaren dertig en de Tweede We-

reldoorlog en produceerden nog strohulzen tot 

in het begin van de jaren zestig. Vlak voor het 

uitbreken van de oorlog ging Coenen & Diks 

over op de productie van stalen beddenframes 

en staaldraadmatrassen. Na de beëindiging van 

de strohulzenproductie ging het bedrijf defini-

tief over op de matrassenfabricage, al bleef de 

vervaardiging van strohulzen bestaan.54

 50  Gemeenteverslag Asten 1911; Gemeenteverslag Uden 
1917.

 51  Coenen, Asten, een eeuw historie van een Peelgemeen-
te, 88.

 52  ACA, inv. nr. 244, Copyboek no 59, brief van J. B.C. 
Caron aan notaris De Leeuw d.d. 21 augustus 1929. 
In deze brief vraagt Caron aan de notaris een 
overzicht van de inventaris van de fabriek van 
Lohe. Het bedrijf houdt op te bestaan. Zie tevens 
www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Jo-
hannes_Hermann_Lohe 24-09-2012.

 53  Zie hiervoor een aantal documenten in het 
archief van J.B.C. Caron vanaf 1936.

 54  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 26-33.

In vrijwel alle regio’s speelden de strohul-

zenfabrieken een belangrijke rol in de werk-

gelegenheid. Dit beeld komt ook overeen 

met de situatie in de Peel. Zo gaf Lohe in 

Deurne, naast de turfstrooiselfabrieken en 

ringsteenovens in deze plaats, in het begin van 

de twintigste eeuw aan vele inwoners werk. 

Vanaf 1906 tot circa 1920 ontwikkelde Lohe 

zich zelfs tot de belangrijkste werkgever in 

Deurne.55 In Asten verschafte vanaf 1911 J.B.C. 

Caron aan betrekkelijk veel personen werk. 

Hoewel vanaf 1919 de haspelarij van J.A. Carp 

in deze plaats Caron als grootste werkgever 

voorbijstreefde, bood de strohulzenfabrikant 

toch aan menige Astenaar in de jaren twintig 

emplooi. Ook de strohulzenfabrieken van P.C. 

van Heugten en J. van Goch waren in Asten 

van betekenis voor de werkgelegenheid.56 Het 

bedrijf van Coenen & Diks te Uden tot slot 

bleef vanaf de oprichting tot circa 1940, naast 

een koek- en puddingpoederfabriek, de be-

langrijkste werkgever in deze plaats.57

2.3.1.6 Midden- en Noord-Limburg

In dit gebied hadden zich in het begin van 

de twintigste eeuw ook enkele strohulzen-

fabrikanten gevestigd. Ondanks het feit dat 

in de gemeenteverslagen en de verslagen 

van de Kamer van Koophandel werkgele-

genheidscijfers van de strohulzenfabrieken 

ontbreken, moet worden aangenomen dat 

deze ondernemingen in de plaatselijke eco-

nomie zeker een rol van betekenis hebben 

gespeeld. Een van de oudste bedrijven was 

 55 Gemeenteverslagen Deurne 1898-1922.
 56  Gemeenteverslagen Asten 1911-1935.
 57  Gemeenteverslagen Uden 1918-1935; zie tevens Van 

Lieshout, Onderzoek naar de levensomstandigheden 
der bevolking van plattelandsgemeenten: Uden, 216-
219.
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dat van P. J. van der Laak te Echt. Op 1 maart 

1908 richtte hij in deze agrarische gemeente 

strohulzenfabriek ‘Echt’ op. Hier vervaar-

digde hij strohulzen die gemaakt waren 

van schoofstro, afkomstig van de zandgron-

den rond Hingen, St. Joost, Koningsbosch, 

Montfort, Posterholt en Vlodrop.58 In de 

jaren dertig bleef deze fabriek, naast een 

bloeiende kleiwaren- en steenfabriek, kle-

dingindustrie, borstelfabriek en bierbrou-

werij, belangrijk voor de werkgelegenheid 

in Echt. In 1940 stierf de oprichter van de 

firma en volgden zijn beide zoons hem op. 

Het bedrijf legde zich naast de productie 

van strohulzen ook toe op de fabricage van 

stromatten. Deze producten verkocht men 

aan de fabrieken Sfinx en Ceramique voor de 

verpakking van toilettafels en closetpotten. 

Tevens leverde de firma Van der Laak na de 

oorlog stromatten aan België en Luxem-

burg. Hier gebruikte men stromatten onder 

meer voor de bescherming van afwaterings-

 58  Linssen, Verandering en verschuiving, 72-74. Hierin 
stelt Linssen dat in 1909 de keramische industrie 
in Echt belangrijker was dan de strohulzenfa-
briek in die plaats. Zie tevens Laugs, Strohulzen-
fabriek ‘Echt’, 79-84.

systemen langs autosnelwegen, vliegvelden 

en fabrieksterreinen.59

Te Weert had zich W.A. Peeters als strohulzen-

fabrikant gevestigd. Van dit bedrijf is echter wei-

nig bekend. Wel blijkt uit de documentatie dat 

het bedrijf, naast dat van Van der Laak, de oorlog 

overleeft en een rol speelt in de Vereniging van 

Nederlandse Strohulzenfabrikanten. Dit is niet 

het geval bij de strohulzenfabrieken te Roer-

mond en Venlo. Zij sluiten zich niet aan bij de 

fabrikantenorganisatie. In het bronnenmateri-

aal worden ze slechts zeer incidenteel genoemd, 

waardoor er weinig informatie beschikbaar is 

van deze bedrijven. Van de Roermondse Strohul-

zenfabriek is alleen bekend dat het bedrijf in 

1916 strohulzen produceerde.60 Bovenstaande 

strohulzenfabrieken werden gevestigd in Mid-

den- en Noord-Limburg (zie tabel 4 boven).

2.3.2. Geringe diversiteit van producten

Een ander belangrijk kenmerk van de bedrijfs-

tak was de betrekkelijke homogeniteit ervan. 

 59  AE, inv. nr. 383, Gemeenteverslag Echt, 1931 t/m 1935. 
Zie tevens Laugs, Strohulzenfabriek ‘Echt’, 79-
84.

 60  ACA, inv. nr. 74, Correspondentie 1916-2. De 
Roermondse Strohulzenfabriek schrijft op 4 juli 
1916 een brief aan J.B.C. Caron. De fabriek uit 
Roermond wordt daarna niet meer vermeld in 
het bronnenmateriaal.

Tabel 4. Strohulzenfabrieken in bedrijf in Midden- en Noord-Limburg, ca. 1910. Bronnen: Staat der 

Fabrieken: Gemeenteverslagen Echt, Venlo en Weert; zie tevens ACA, inv. nr. 74, Correspondentie 1916-2.

Plaats Onderneming Aandrijving machines  
in de fabriek

Echt P.J. van der Laak Niet vermeld

Roermond De Roermondse Strohulzenfabriek Niet vermeld

Venlo P. Meuws Gas

Breuers-Spreuwenberg Niet vermeld

Weert W.A. Peeters Gas
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Dit blijkt onder meer uit het productiepakket 

van de branche dat niet erg divers was. Vrijwel 

alle fabrikanten beperkten zich in het pro-

ductieproces tot strohulzen in diverse uitvoe-

ringen, zoals de open en gesloten strohulzen 

die beide twee- en drienadig geleverd konden 

worden. Strohulzen waren in zekere zin een-

vormige producten. Het was voor de fabrikant 

dan ook vrijwel onmogelijk om zijn product 

iets aparts mee te geven. Alleen door een goede 

prijs-/kwaliteitsverhouding kon zijn product 

zich van alle andere strohulzen onderschei-

den. Daarnaast hadden de meeste fabrikanten 

strokoord en stromatten in hun assortiment. 

In de praktijk bleken dit vaak nevenproducten 

te zijn en lag de nadruk op strohulzen. Deze 

producten werden op verschillende markten 

afgezet en hadden geen specifieke kenmerken 

op het gebied van fabricage en marktontwik-

keling. Het productieproces van de strohulzen 

verliep bij alle fabrikanten op dezelfde wijze. 

Hoe dit in de praktijk eraan toeging, wordt in 

het vervolg uit de doeken gedaan.

2.3.2.1 Productieproces

Huisindustrie

Noord-Brabant was in de negentiende eeuw 

grotendeels een agrarisch gewest, waarbij het 

traditionele landbouwbedrijf aansloot bij de 

geografische gesteldheid van het land. Veel 

boeren werkten en leefden er onder sobere 

en zware omstandigheden. Zo leverde bij-

voorbeeld de verkoop van kalveren en boter 

niet veel rendement op doordat de opkopers, 

die als prijsbepalers optraden, voor deze pro-

ducten betrekkelijk lage prijzen bedongen. 

Ook was er in een aantal gevallen sprake van 

gedwongen winkelnering, waarbij de boeren 

verplicht waren de boter bij een bepaalde krui-

denier af te leveren waar dan tevens winkelwa-

ren gekocht moesten worden. Verder hadden 

boeren te maken met een kredietverschaffing 

die geen rekening hield met de belangen van 

de landbouwers. Hierdoor ontstond er een 

groot gebrek aan kapitaal. Het houden van te 

weinig vee, een onvoldoende bemesting en 

de onvrijwillige verkoop van producten op 

ongunstige tijdstippen waren er de gevolgen 

van.61 Onder deze omstandigheden zagen tal 

van boeren in huisnijverheid een additionele 

inkomstenbron. Hierbij dringt zich de vraag 

op welke rol de fabricage van strohulzen in de 

huisnijverheid onder boeren speelde.

Van oudsher was de fabricage van strohul-

zen en stromatten een huisindustrie. De 

eerste strohulzen werden in het begin van de 

zestiende eeuw vervaardigd in de omgeving 

van het Noord-Duitse Osnabrück, waar veel 

rogge werd verbouwd.62 Het maaien van de 

rogge gebeurde handmatig. Het roggestro 

noemde men in de volksmond schud- of 

schoofstro. Dit lange roggestro was bij uit-

stek geschikt om er strohulzen van te maken. 

Na de oogst, nadat de rogge gedorst was, 

kwam het stro vrij. Dit kon in de winter-

maanden verwerkt worden, omdat de boeren 

door de weersomstandigheden dan niet op de 

velden konden werken.63

Oorspronkelijk werden strohulzen ge-

bruikt voor het vervoer van wijnflessen, maar 

later ook voor bierflessen. Vooral bij grote 

bierbrouwerijen in Bremen en Hamburg 

vonden strohulzen gretig aftrek. Na verloop 

van tijd drong deze strohulzenfabricage door 

 61  Van Velthoven, Noord-Brabant, 1-4.
 62  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 

night, 11.
 63 Lups, ‘Strohulzen maken’, 16.
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tot de arme zandgronden van Noord-Brabant 

en Noord-België, waar veel rogge werd ver-

bouwd en waar bij de boeren veel behoefte 

was aan aanvullende middelen van bestaan.64 

Zo vervaardigden nog voor de Eerste Wereld-

oorlog tal van boeren in Uden en omgeving 

strohulzen als bijverdienste. Mathijs van 

den Heuvel, fabrikant van en handelaar in 

strohulzen en eenvoudige strohulzenmachi-

nes te Uden, bezocht regelmatig deze boeren. 

Hij verzamelde de strohulzen en verkocht ze 

vervolgens door aan apotheken, drogisterijen 

en brouwerijen.65

Lups, Verhoog en Warmerdam stellen in 

hun publicaties over de strohulzenfabricage 

dat de productie van strohulzen tot het begin 

van de twintigste eeuw vooral huisindustrie 

bleef en dat er nog geen echte strohulzen-

fabrieken waren.66 Dit beeld behoeft enige 

 64  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 11; Lups, ‘Strohulzen maken’, 16.

 65  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 13.

 66  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 11; Lups, ‘Strohulzen maken’, 16.

correctie en aanvulling. Zo startte in 1886 H. 

van Berckel een voor die tijd moderne strohul-

zenfabriek in Eindhoven, die vervolgens in de 

daaropvolgende decennia tot een betrekkelijk 

groot bedrijf zou uitgroeien. Vanaf 1897 tot 

1903 werkten er meer dan honderd arbeiders 

in deze fabriek.67 Strohulzenfabrikant Oerle-

mans en Zonen te Helmond had vanaf 1907 

tot 1919 gemiddeld 138 werknemers per jaar 

in dienst. Het bedrijf van H.J. Knottnerus te 

Helmond kwam in de jaren 1900 tot en met 

1906 zelfs uit op een gemiddelde van 160 ar-

beiders.68 Ook Joh. Lohe te Deurne kwam in de 

periode 1905 tot 1919 uit op een gemiddelde 

van zo’n 100 werknemers per jaar.69

Verder maken de provinciale verslagen  

van Noord-Brabant reeds in 1894 gewag van 

een vijftal strohulzenfabrieken in Noord- 

Brabant. In 1909 was dat aantal naar vijftien 

gestegen.70 Uit de Onderzoekingen naar de toe-

standen in de Nederlandsche Huisindustrie die de 

Directie van den Arbeid in 1911-1912 publi-

ceerde, komt duidelijk het beeld naar voren 

van de marginale rol die de huisindustrie 

in de strohulzenfabricage heeft gespeeld. 

Slechts een gering aantal arbeiders hield zich 

in deze bedrijfstak bezig met het vervaardi-

gen van strohulzen in huisarbeid.71 Hoewel er 

weinig kwantitatieve gegevens voorhanden 

zijn ten aanzien van de vervaardiging van 

strohulzen in huisindustrie, is het aanneme-

lijk dat al rond de eeuwwisseling en in het 

eerste decennium van de twintigste eeuw 

 67  Gemeenteverslagen Stratum 1886-1912.
 68  Gemeenteverslagen Helmond 1900-1917; Verslagen van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Helmond 
1918-1919.

 69  Gemeenteverslagen Deurne 1905-1919.
 70  Provinciale Verslagen Noord-Brabant 1894-1909.
 71  Directie van den Arbeid, Onderzoekingen, 61-65.

|  Afbeelding 14. Houten krat met flessen ver-

pakt in strohulzen.
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de meeste strohulzen fabrieksmatig werden 

geproduceerd.

Ofschoon het onderzoek van de Directie 

van den Arbeid uit de nadagen van de destijds 

zo omvangrijke huisindustrie dateert, krij-

gen we toch een gedetailleerd beeld van de 

nog bestaande activiteiten. Zo worden er per 

huisindustrie en per regio en gemeente gege-

vens verstrekt over zo’n 18.000 huishoudens. 

Deze informatie gaat dan vooral over omvang 

van de huisnijverheid, de thuiswerkers, de 

werktijden, de lonen en de woning. Het aan-

tal arbeiders dat strohulzen in huisindustrie 

maakte, was niet bijster groot. Volgens het on-

derzoek van de Directie van den Arbeid waren 

dit er in 1911-1912 62, verdeeld over 29 gezin-

nen. Zij woonden in Oisterwijk, Uden, Leende, 

Nistelrode, Helmond en Aarle-Rixtel.72

Voor dit geringe aantal zijn uiteenlopende 

verklaringen te geven. Zo werkten er in de fa-

brieken veelal laagopgeleide jongens en meis-

jes die voor een zodanig laag loon werkten, dat 

zelfs de huisindustrie, waar de lonen al zo laag 

waren, hiertegen niet kon concurreren. De 

werkgevers hoefden zich dus niet stelselmatig 

toe te leggen op huisindustrie. Bovendien was 

er voor dit werk een speciale naaimachine no-

dig die, in combinatie met het aanwezige stro, 

in menige arbeiderswoning te veel plaats in-

nam. Deze activiteiten verspreidden ook nog 

eens zo veel stof, dat slechts weinigen er heil in 

zagen om strohulzen aan huis te maken.73

 72  Directie van den Arbeid, Onderzoekingen, 62.
 73  Directie van den Arbeid, Onderzoekingen, 61.

Traditionele productiewijze

Zoals gesteld, vond de fabricage van strohulzen 

vrijwel overal op dezelfde wijze plaats. De pro-

ductie van strohulzen vroeg geen ingewikkelde 

machines en evenmin specifieke vakkennis 

van de fabrikant. Dat de vervaardiging van dit 

betrekkelijk eenvoudige product verre van 

gecompliceerd was, blijkt tevens uit het feit dat 

er vaak met ongeschoolde jongens en meisjes 

gewerkt werd, die door middel van een stuk- 

loonsysteem een alleszins aanvaardbare dag-

productie konden halen.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog ging de 

productie van strohulzen in grote lijnen 

als volgt in zijn werk. Allereerst reinigden 

de arbeiders het stro. Daarna namen zij een 

hoeveelheid stro die voldoende was voor 

één huls. Vervolgens legden zij het stro, dat 

tweemaal de lengte van een huls had, ge-

lijkmatig uitgespreid op het heen en weer 

schuivende deel van een eenvoudige houten 

naaimachine, de zogenoemde vlaknaaier. 

Hierna legden de werklieden er een stang 

dwars overheen op de helft van de lengte en 

klemden deze vast. De helft van het stro sloeg 

men vervolgens om en klemde deze eveneens 

met een stang vast. Daarna begon het naaien 

of stikken, waartoe de arbeiders met behulp 

van een zwengeltje twee of drie naalden in 

beweging brachten. Tegelijkertijd bewogen 

zij het deel van de machine waarop het stro 

lag, van voren naar achteren. Later gebruik-

ten zij voor deze fase in het productieproces 

elektrische aandrijving. Op deze manier 

verkreeg men een vierkante lap stro die door 

een bindster met behulp van een grof haakje 

en jute draden tot een huls werd samenge-

bonden. Ook waren er strohulzen waarvan 
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|  Afbeelding 15. Meisje op de voorgrond naaide stromatjes op een (naai)machine. Het meisje daar-

achter de knoopster boog de matjes tot een huls en bevestigde de uiteindes door middel van een 

touwtje. Gemiddeld maakte men circa 3000 stuks per dag; geroutineerde werknemers konden 

destijds circa 4900-5000 stuks per dag produceren.

|  Afbeelding 16. Een jongen, de ‘kopper’ sneed 

de strohuls op de juiste maat. De productie 

bedroeg circa 2200 tot 3300 bosjes per dag. 

Datum: circa 1919.
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|  Afbeelding 17. Machine om strohulzen tot 

balen te persen.

|  Afbeelding 18. Kopmachine waarmee strohul-

zen van een gesloten bovenkant werden 

voorzien.

de koppen dichtgebonden werden, maar dit 

was afhankelijk van het uiteindelijk gebruik. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen er 

rondnaaiers op de markt, waarmee de hulzen 

in één keer konden worden genaaid.74

Innovaties

De innovaties in de strohulzenindustrie hin-

gen nauw samen met ontwikkelingen tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Door de Duitse bezet-

ting van België ontvluchtten vele Belgen het 

oorlogsgeweld en zij kwamen onder andere in 

een groot vluchtelingenkamp in Uden terecht. 

Hier bevond zich ook een klooster van de Orde 

der Kruisheren. Deze kloosterorde ontfermde 

zich over de Belgische vluchtelingen en richtte 

voor hen een werkplaats op om strohulzen te 

vervaardigen.

Onder de vluchtelingen bevonden zich 

namelijk personen die reeds enige affiniteit 

hadden met deze tak van nijverheid. Een aan-

tal van hen had zelfs de beschikking over een 

eenvoudige houten machine om strohulzen 

te maken. De kwaliteit van deze strohulzen-

machines liet echter vaak te wensen over en 

deze moesten dikwijls gerepareerd worden. 

De reparaties werden verricht door Piet Diks, 

een edelsmid, die zich ook al geruime tijd had 

beziggehouden met het repareren van fietsen 

en motorfietsen. Na verloop van tijd verving 

Diks bepaalde onderdelen van de strohulzen-

machines door metalen delen. Een stap verder 

was de vervaardiging van geheel metalen ma-

chines.75

 74  Directie van den Arbeid, Onderzoekingen, 61; Van 
Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 196; Lups, 
‘Strohulzen maken’, 17-18.

 75  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 11-12.
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Al eerder in 1914, kwam Piet Diks in con-

tact met Mathijs van den Heuvel, die reeds 

enige ervaring had opgedaan als strohulzen-

fabrikant en producent van strohulzenma-

chines. Hieruit ontstond een samenwerking 

tussen beiden, die tot enkele octrooien leid-

de.76 Op 13 juni 1914 dienden Mathijs van den 

Heuvel en Piet Diks te Uden een octrooiaan-

vraag in voor een ‘verbeterd continuwerkend 

vouw- en toevoermechanisme voor stroohul-

zenmachines.’ Het doel van deze uitvinding 

was het verhogen van het productievermogen 

van strohulzenmachines. Tot dan toe werk-

ten arbeiders veelal met een afzonderlijk en 

naast de eigenlijke strohulzenmachine opge-

steld toestel, waarin het te verwerken stro op 

maat gevouwen werd. Daarna moest het stro 

met de hand in de hulzenmachine gebracht 

worden waarin het de verdere bewerking 

onderging. Van den Heuvel & Diks vonden 

een dergelijke werkwijze te omslachtig en 

tijdrovend. De arbeider moest immers eerst 

zijn aandacht richten op het vouwen van het 

stro in het vouwtoestel en zich vervolgens 

wijden aan het in de juiste stand en op de 

juiste plaats in de machine brengen van het 

stro. Het vouwen en verwerken van het stro 

tot een huls brachten Van den Heuvel & Diks 

in hetzelfde toestel onder.77

Op 17 mei 1916 volgde een octrooiaanvraag 

voor een ‘machine voor het automatisch dicht-

 76  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 13.

 77  ACA, inv. nr. 74, Correspondentie 1916-2: Het 
archief van J.B.C. Caron bevat een aantal brieven 
van P.M. Diks. Uit de briefhoofden blijkt dat 
voor deze machine niet alleen octrooi was aan-
gevraagd in Nederland maar ook in Duitsland, 
Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde 
Staten. Zie tevens privé-archief Adriaan Sanders, 
octrooi no. 974.

binden van het kopeinde van stroohulzen.’ 

Voorheen bonden de arbeiders de hulzen met 

de hand, waarbij zij de hulzen vóór het binden 

in een klem samenpersten. Deze handmati-

ge procedure werd aangeduid met de term 

‘koppen’. Een hoge productie was met deze 

methode niet mogelijk en dat leidde tot hoge 

arbeidskosten.

De door Van den Heuvel & Diks ontwikkel-

de machine kon hulzen machinaal binden. 

Hiermee bespaarden arbeiders tijd en kon-

den zij de productiecapaciteit opvoeren.78 In 

1921 werd door Antonius Diks, de broer van 

Piet Diks, een patent aangevraagd voor een 

‘stroonaaimachine met mechanisch bewogen 

vouw- en toevoerinrichting.’ Deze uitvinding, 

de zogenoemde halfautomatische rondnaaier, 

beoogde een verhoging van de productie- 

capaciteit van bestaande machines, door het 

vouwen van de tot stromatten en strohulzen 

te naaien strohalmen automatisch te laten 

geschieden. Tot dusverre was het gebruikelijk 

om dit handmatig met een vouwraam te doen, 

waarmee de vooraf in de machine geplaatste 

strohalmen om een zogenoemde vouwsabel 

werden dubbelgevouwen. Transportkettingen 

voerden vervolgens de dubbelgevouwen stro-

halmen naar het naaimechanisme.

De nieuwe vinding van Diks zorgde ervoor 

dat de werkman nog slechts het stro in de 

machine hoefde te brengen. De machinale 

vouwbewerking leverde een stijging van de 

productie op met zo’n twintig tot dertig pro-

cent.79 Revolutionair was de in 1935 door Piet 

Diks vervaardigde volautomatische strohul-

zenmachine, die alle halfautomatische rond-

 78  Privé-archief Adriaan Sanders, Octrooi no. 2610.
 79  Privé-archief Adriaan Sanders, Octrooi no. 10798.
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naaiers kon vervangen. Aan de ene kant van de 

machine voerden de arbeiders stro in en aan de 

andere kant kwamen er kant-en-klare strohul-

zen uit. De machines die de machinefabriek 

van Diks & Van den Heuvel maakten, zoals de 

halfautomatische rondnaaiers, kopmachines, 

persen waarmee de strohulzen tot handzame 

balen werden geperst, strosnijbakken en stro-

koordmachines, vonden bij tal van strohul-

zenfabrikanten gretig aftrek.

Anders lag het met de volautomaat. Uit con-

currentieoverwegingen besloot de firma Diks 

& Coenen de volautomaat niet aan andere 

strohulzenfabrieken te verkopen. Samen met 

de economische crisis van de jaren dertig leid-

de de handelwijze van de firma uit Uden tot 

de ondergang van een aantal kleinere strohul-

zenfabrieken. Na de oorlog besloot Diks & 

Coenen alsnog de volautomatische strohul-

zenmachine aan een beperkt aantal grotere 

bedrijven te leveren. Door deze mechanisatie 

dacht de fabrikantenorganisatie zich beter te 

kunnen wapenen tegen met name de interna-

tionale concurrentie. Er dreigde hierdoor een 

belangentegenstelling te ontstaan tussen de 

geautomatiseerde ondernemingen enerzijds 

en de niet-geautomatiseerde bedrijven an-

derzijds. Het leek er zelfs op dat hierdoor de 

stabiliteit van het prijskartel na de oorlog in 

gevaar kwam.80 In hoofdstuk 5 wordt daar nog 

uitvoerig aandacht aan geschonken.

 80  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 25; zie tevens Govers, ‘Aan de torens en 
koepel kent men Uden’, 48.

|  Afbeelding 20. Snijbak. Voordat het stro be-

werkt werd, sneed de strosnijder het stro op 

een bepaalde lengte.

|  Afbeelding 19. Rondnaaimachine die het met 

de hand ‘haken’ van strohulzen overbodig 

maakte.
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|  Afbeelding 21. Strokoordproductie in de Dutch Straw Works Company  

te Helmond circa 1919. Meisjes legden stro in de strokoordmachine;  

een machine maakte ongeveer 6000 meter strokoord per dag.
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| Afbeelding 22. Opslag in strohulzenfabriek ‘Catalonië’.

| Afbeelding 23. Strohulzenproductie strohulzenfabriek ‘Catalonië’.
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|  Afbeelding 25. Vervoer van strohulzen. Tilburgsche Stroohulzenfabriek ‘Catalonië’. Datum: 

circa 1916.

|  Afbeelding 24. Opslag van strohulzen, klaar voor vervoer naar de klant.
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 2.4   De omvang van  

de bedrijven

2.4.1 Inleiding

Volgens bouwens en Dankers kan het 

verschil in bedrijfsgrootte een stabiele 

kartelvorming in de weg staan. In hun op-

tiek bepaalt de structuur van de bedrijfstak 

voor een fors deel het welslagen van de kar-

telovereenkomst.81 Om antwoord te geven 

op de vraag of dit ook het geval was in de 

strohulzenindustrie, is het dus noodzakelijk 

ons een beeld te vormen van de bedrijfsgroot-

testructuur in de strohulzenindustrie. Daarbij 

wordt eerst ingegaan op de begrippen klein-, 

midden- en grootbedrijf. Welke visies zijn er? 

Vervolgens komt de bedrijfsgrootte van de 

Nederlandse strohulzensector aan de orde.

2.4.2 Een begripsbepaling

In de negentiende eeuw was in de Nederland-

se nijverheid het kleinbedrijf regel en het 

midden- en grootbedrijf uitzondering. Met in 

hoofdzaak ambachtelijke productiemethoden 

werd er alleen voor de lokale markt geprodu-

ceerd. In het tweede kwart van de negentiende 

eeuw deed in diverse bedrijfstakken het groot-

bedrijf zijn intrede, maar deze ontwikkeling 

was nog niet erg spectaculair. Tot het einde 

van de negentiende eeuw domineerde het 

klein- en middenbedrijf. Rond de eeuwwisse-

ling veranderde de industrie van karakter. Het 

kleinbedrijf boette in aan betekenis; het mid-

den- en grootbedrijf wonnen steeds meer veld. 

Dit is, althans in grote lijnen, het gangbare 

beeld dat een aantal historici heeft over de 

 81  Bouwens, Focus op formaat, 39; zie ook Bouwens 
en Dankers, Tussen concurrentie en concentratie, 31, 
265.

industriële verhoudingen in de negentiende 

en begin twintigste eeuw.

De moeilijkheid die zich hierbij voordoet, 

is het bepalen van de juiste begrenzing tussen 

de begrippen groot-, klein- en middenbedrijf. 

Zo neemt Brugmans het arbeiderscriterium 

om de bedrijfsgrootte aan te geven, omdat 

dit vaak als enig gegeven beschikbaar is. Hij 

beschouwt bedrijven met veertig of meer 

arbeiders als grootbedrijven. Kleinbedrijven 

zijn dan ondernemingen die minder dan tien 

arbeiders in dienst hebben. Wel geeft Brug-

mans aan dat deze begrenzing betrekkelijk 

willekeurig is en niet geheel recht doet aan 

de bedrijfsomvang. Ook andere factoren als 

omvang van het geïnvesteerde kapitaal, de 

omvang van het afzetgebied en de waarde 

van de productie kunnen gebruikt worden 

om de groottestructuur van bedrijven vast te 

stellen.82 Het arbeiderscriterium is echter aan-

vaardbaar, omdat de fabrieken nog voorname-

lijk gebaseerd waren op de arbeidskracht als 

belangrijke productiefactor.

H.J. Scheffer is een van de weinigen geweest 

die de bedrijfsgrootte van de Nederlandse 

nijverheid systematisch heeft onderzocht. Hij 

combineert de gegevens van diverse statis-

tische bronnen betreffende de Nederlandse 

nijverheid met de uitkomsten van de beroeps- 

tellingen en komt daarbij tot de volgende 

criteria: kleinbedrijf c.q. ambachtsnijverheid 

(een tot negen arbeiders), middenbedrijf c.q. 

middenbedrijfnijverheid (tien tot vijftig arbei-

ders) en grootbedrijf c.q. fabrieksnijverheid 

of industrie (meer dan vijftig arbeiders).83 De 

Jonge geeft in zijn dissertatie De industrialisatie 

 82  Brugmans, De arbeidende klasse, 16.
 83  Van Gerwen en Seegers, ‘De industrialisatie van 

Nederland’, 141-142, noot 13.
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in Nederland tussen 1850 en 1914 aan dat het klein-

bedrijf uit één tot tien werklieden bestaat. Het 

middenbedrijf heeft volgens hem de beschik-

king over tien tot vijftig werklieden en in het 

grootbedrijf zijn meer dan vijftig werklieden 

werkzaam.84

Het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) gebruikt de volgende criteria om de 

grootte aan te duiden van industriële be-

drijven: kleinbedrijf tot tien werknemers, 

middenbedrijf tien tot honderd werknemers 

en grootbedrijven honderd of meer werkne-

 84  De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 422, 
noot 7; zie ook Van Gerwen en Seegers, ‘De 
industrialisatie Van Nederland’, 144.

mers.85 Hoewel historici als J. van Gerwen en 

C. Seegers vanuit historisch perspectief even-

eens de voorkeur geven aan de bedrijfsgroot-

teindeling van het CBS, is het volgens beiden 

niet mogelijk deze indeling te gebruiken. Zij 

baseren zich daarbij op gegevens van de Rijks-

verzekeringsbank tussen 1906 en 1939 en de 

bedrijfstelling van 1930, die afwijkende groot-

te-indelingen hanteren. Bovendien verstond 

men in het buitenland onder kleine en mid-

delgrote bedrijven vaak ondernemingen tot 

maximaal vijfhonderd personen. Daarom kie-

zen beide auteurs om praktische redenen voor 

 85  Van Gerwen en Seegers, ‘De industrialisatie van 
Nederland’, 141-142.

|  Afbeelding 26. Werkruimte in strohulzenfabriek Dutch Straw Works Company te Helmond.  

Er zijn veelal meisjes en vrouwen aan het werk. Datum: circa 1919.
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een aangepaste CBS-indeling. Het kleinbedrijf 

telt dan maximaal negen arbeiders. In het 

middelgrote bedrijf zijn tien tot tweehonderd 

arbeiders werkzaam; het grootbedrijf geeft 

aan tweehonderd of meer arbeiders emplooi.86 

In het vervolg van de studie baseren we ons op 

de door Van Gerwen en Seegers gehanteerde 

bedrijfsgrootte-indeling.

2.4.3 Het middenbedrijf overheerst

Het is dus een vrijwel onmogelijke opgave een 

eenduidige begrenzing te geven aan de begrip-

pen groot-, klein- en middenbedrijf. Er bestaat 

hierover in de literatuur geen consensus. Ter 

beoordeling van de Nederlandse economische 

verhoudingen in de negentiende en in de 

eerste helft van de twintigste eeuw wordt het 

arbeiderscriterium genomen als zijnde het 

enige waarover gegevens beschikbaar zijn. Ook 

bij de bepaling van de bedrijfsgrootte in de 

strohulzennijverheid wordt om die reden dit 

criterium gehanteerd. Er doen zich hier echter 

enkele problemen voor. Zo zijn de gegevens uit 

gemeenteverslagen, provinciale verslagen en 

verslagen van de Kamers van Koophandel be-

treffende de provincie Noord-Brabant onvolle-

dig. Ook spreken in enkele gevallen cijfers van 

gemeenteverslagen en verslagen van de Kamers 

van Koophandel elkaar tegen, waardoor het 

lastig is een nauwkeurig beeld te krijgen van 

het personeelsverloop binnen de strohulzenin-

dustrie. Op basis van de beschikbare gegevens 

kan men zich echter in algemene zin wel een 

beeld vormen van de omvang van een aantal 

strohulzenbedrijven.

Tabel 5 laat ons het gemiddelde aantal 

 86  Van Gerwen en Seegers, ‘De industrialisatie van 
Nederland’, 144-145.

arbeiders zien dat werkzaam was binnen de 

strohulzenindustrie in de periode 1886-1929. 

Hieruit blijkt dat de gemiddelde bedrijfs-

grootte van de Brabantse strohulzenfabrieken 

in de periode 1886-1929 op 47 werklieden 

lag. Volgens Everwijn waren er in 1912 30 

strohulzenfabrieken met circa 1150 arbeiders 

in dienst, hetgeen neerkomt op een gemiddel-

de van 38.87 Indien wij uitgaan van de criteria 

zoals die door Brugmans, Scheffer en De Jonge 

worden gehanteerd, zou er in enkele gevallen 

binnen de Brabantse strohulzenindustrie 

sprake zijn van grootbedrijf. Dit betreft dan de 

fabrieken van Van Rijckevorsel & Co te Vught 

en Boxtel, J.B.C. Caron voorheen H. van Berckel  

te Eindhoven, Van Beckhoven & Van Iersel te 

Etten en Leur, Joh. Lohe te Deurne, J.A.J.M. 

van Aken te Oudenbosch en J.B. Bakermans 

van de Boer te Someren, die op bepaalde 

momenten fors boven het aantal van vijftig 

arbeiders uitkwamen. De strohulzenfabriek 

van H.J. Knottnerus te Helmond liet met een 

gemiddelde van 160 werknemers in de periode 

1900 tot 1906 alle andere Brabantse bedrijven 

ver achter zich. Een andere onderneming, de 

N.V. Dutch Straw Works Company van Oerle-

mans en Zonen te Helmond, had in de jaren 

1914-1915 212 arbeiders in dienst.88 Indien wij 

ons baseren op de criteria zoals toegepast door 

Van Gerwen en Seegers, zou dit bedrijf zich als 

enige strohulzenfabriek mogen beroepen op 

de status van grootbedrijf.

Uit tabel 5 blijkt echter dat 68% van alle 

bedrijven gemiddeld minder dan vijftig werk-

nemers telde. Een behoorlijk aantal bedrijven, 

32%, telde echter vijftig of meer werknemers. 

 87  Everwijn, Beschrijving van Handel en Nijverheid in 
Nederland, 245.

 88 Gemeenteverslag Helmond 1914-1915.
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Tabel 5. Gemiddelde aantal arbeiders in de strohulzenindustrie, 1886-1929 (in alfabetische 

volgorde). Bronnen: Gemeenteverslagen Stratum, Uden, Helmond, Leende, Geldrop, Oosterhout, Boxtel, Etten en Leur, 

Zundert, Deurne, Asten, Heeze, Someren, Mierlo, Breda, Baarle-Nassau, Oudenbosch; Verslagen Kamers van Koophandel 

Helmond en Oostelijk Noord-Brabant; Provinciale verslagen Noord-Brabant 1892-1894.

Bedrijf Plaats Periode
Gemiddeld  

aantal  
arbeiders

J.A.J.M. van Aken Oudenbosch 1903-1926 58

J.B. Bakermans Someren 1914-1926 55

Van Beckhoven & Van Iersel Etten en Leur 1901-1921 66

H. van Berckel/J.B.C. Caron Eindhoven (Stratum) 1886-1919 71

J.B.C. Caron Asten 1911-1930 49

Coenen & Diks Uden 1917-1927 40

M. Cox/N.V. ‘Crescendo’ Mierlo 1918-1928 14

H.J. Cremer Breda 1907-1908 25

W. van Engelen-Vugts Leende 1913-1928 28

J. van Goch Asten 1928-1930 25

J. Govers & Co Zesgehuchten/Geldrop 1907 44

J. Govers & Co Leende 1911-1912 24

J. Govers & Co Geldrop 1921-1929 17

P.C. van Heugten Asten 1924-1930 22

J.H.J. Kam Eindhoven/Woensel 1892 43

G. Kehlenbrink jr. & Co Oosterhout 1890-1925 37

H.J. Knottnerus Helmond 1900-1906 160

Joh. Lohe Deurne 1901-1919 87

Gebrs. Maas Someren 1927-1929 20

A.D. Notten Boxtel 1912-1925 20

Oerlemans en Zonen Helmond 1907-1919 136

J. Pillot & Van Beek Zundert 1908-1918 44

J.J. Pompen Soerendonk 1892-1894 14

Van Rijckevorsel & Co Vught 1886-1905 52

Van Rijckevorsel & Co Boxtel 1907-1929 90

W. Stam Helmond 1911-1919 50

Ch. van der Veeken Baarle-Nassau 1906-1920 14

N.V. Zuider Strohulzenfabriek Baarle-Nassau 1929 11

Totaal gemiddelde aantal arbeiders 47
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Dit laat echter onverlet dat ongeacht de toege-

paste criteria, zowel landelijk als in Noord-Bra-

bant, het middenbedrijf in de strohulzenin-

dustrie overheerste. Wel is het lastig te bepalen 

of en in hoeverre de bedrijfsgrootte een rol van 

betekenis heeft gespeeld in de totstandkoming 

van het prijskartel in de strohulzenindustrie. 

Volgens Bouwens en Dankers was de bedrijfs-

grootte een factor van betekenis die het wel-

slagen van kartelovereenkomsten bepaalde. In 

hun optiek kon er moeilijker consensus tussen 

de deelnemende ondernemingen worden 

bereikt, indien er forse verschillen in schaal-

grootte en productiecapaciteiten waren.89 Hier-

van was in de strohulzenindustrie zeker geen 

sprake. Er waren wat omvang van de bedrijven 

betreft wel verschillen, maar die waren niet 

zo groot. Wat dat betreft waren er zeker voor-

waarden aanwezig die konden leiden tot een 

stabiele kartelovereenkomst. Het verschil in 

productiecapaciteit was in ieder geval voor de 

fabrikanten, die zich later zouden aansluiten 

bij het prijskartel, geen belemmering om met 

elkaar prijsafspraken te maken op het gebied 

van grondstoffen en strohulzen. In verband 

met de buitenlandse concurrentie liepen de 

belangen van de aangesloten ondernemingen 

immers parallel. Wellicht zal dit in de praktijk 

voor het prijskartel een grotere rol hebben ge-

speeld dan het verschil in bedrijfsgrootte.

Naast de omvang van een bedrijfssector 

vestigen Bouwens en Dankers ook de nadruk 

op de samenstelling ervan. Zij stellen dat hoe 

lager het aantal deelnemende bedrijven was in 

een kartelovereenkomst, des te groter de kans 

 89  Bouwens, Focus op formaat, 39-40; zie tevens 
Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 31, 265.

was op succes.90 Uit het vervolg van de studie 

blijkt dat deze factor een rol van betekenis 

heeft gespeeld bij de totstandkoming van een 

stabiele kartelovereenkomst in de strohulzen- 

industrie. Doordat in de praktijk circa tien 

ondernemers zich hadden aangesloten bij 

de fabrikantenorganisatie, was er in deze be-

drijfstak sprake van een hoge concentratie- 

graad. Dit beïnvloedde in hoge mate de be-

reidheid tot samenwerking en de stabiliteit 

van de gesloten overeenkomst.

 2.5  Internationale  

  gerichtheid

Een ander kenmerk is de internationale 

gerichtheid van deze bedrijfstak. Dit blijkt 

uit tal van bronnen, zoals de verslagen van 

de Kamers van Koophandel en Fabrieken, de 

gemeenteverslagen en de correspondentie van 

J.B.C. Caron. Bij de meeste strohulzenfabrikan-

ten was in hun omzet het Britse marktaandeel 

het grootst. Het internationale karakter van de 

branche valt ook af te lezen uit de Engelse na-

men die een aantal bedrijven voerde. De export 

naar Groot-Brittannië was op zich niet zo ver-

wonderlijk omdat dit land zich sinds het begin 

van de Industriële Revolutie door tal van tech-

nische vernieuwingen had ontwikkeld tot een 

economische en welvarende grootmacht. In de 

meeste sectoren was het de leidende economie. 

Tevens nam, zoals eerder gesteld, het gebruik 

van whisky en bier in de negentiende eeuw toe. 

De consumptierevolutie na 1850 zorgde voor 

een nieuwe klasse van wijndrinkers, waardoor 

de afzet van alcoholische drank nog groter 

 90  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 31, 265.
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werd.91 Dat leidde tot de massafabricage en de 

toename van het gebruik in de voedings- en 

genotmiddelenindustrie. Daarbij werd op 

grote schaal gebruik gemaakt van strohulzen 

als verpakkingsmateriaal van de verschillende 

soorten en maten flessen.

Ook de omzet van strohulzenfabrikant 

J.B.C. Caron voorheen H. van Berckel was 

grotendeels op de buitenlandse markt gericht. 

Uit tabel 6 blijkt dat onder leiding van zowel 

Van Berckel als Caron de onderneming vooral 

actief was op de Britse markt. De verkoop in 

Groot-Brittannië in de jaren 1886-1915 bedroeg 

gemiddeld ruim 76% van de totale omzet. De 

Britse afnemers van dit bedrijf bevonden zich 

vooral in plaatsen als Londen, Dublin, Glasgow, 

Cork, Liverpool en Belfast. De uitvoer naar 

landen als de Verenigde Staten, Duitsland, Bel-

gië, Mexico, Australië en Griekenland bedroeg 

gemiddeld 11,6% van de omzet. In de jaren 

1890-1893 en 1911-1913 was het aandeel van deze 

landen aanmerkelijk groter, namelijk 24,8%.

Aan de hand van de boekhouding is het 

mogelijk voor de periode 1886-1915 de omzet 

en het aantal geproduceerde strohulzen van 

de firma J.B.C. Caron voorheen H. van Berckel 

vast te stellen. Met behulp van gegevens uit 

de verkoopboeken kan voor het onderzochte 

tijdvak per jaar het aantal geproduceerde en 

verkochte stuks strohulzen worden nagegaan. 

Door het ontbreken van omzetcijfers van an-

dere fabrikanten kan echter niet worden vast-

gesteld wat het marktaandeel van J.B.C. Caron 

voorheen H. van Berckel was.

De productie van strohulzen vormde het 

hoofdbestanddeel van de onderneming. De 

inkomsten daaruit bedroegen circa 92% van de 

 91  Phillips, Een kleine geschiedenis van wijn, 214-260.

totale omzet. Daarnaast bestond de omzet van 

Caron voor ruim 7% uit de verkoop van diverse 

zaken als afvalstro, jutegaren en capsules. De 

omzet van het bedrijf over de jaren 1886-1915 

is weergegeven in tabel 6. Daarbij moet wel 

worden opgemerkt dat het jaar 1886 voor Van 

Berckel een startjaar was, waarin slechts over 

de laatste negen maanden de omzetcijfers be-

kend zijn. Ook ontbreken over de jaren 1902-

1905 de omzetgegevens.
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Jaar Groot- 
Brittannië

% Andere 
landen

% Neder-
land

% Diversen % Totaal

1886 11.194,09 80,88 1.809,81 13,08 836,60 6,04 0,00 0,00 13.840,50

1887 39.672,40 85,32 5.600,54 12,04 1.095,81 2,36 131,30 0,28 46.500,05

1888 46.064,09 79,61 5.560,97 9,61 3.046,43 5,26 3.191,17 5,52 57.862,66

1889 50.439,35 87,90 4.211,98 7,34 1.741,23 3,03 991,84 1,73 57.384,40

1890 50.063,55 79,15 12.374,31 19,56 395,07 0,62 420,62 0,66 63.253,55

1891 35.645,88 67,67 15.966,59 30,31 384,94 0,73 678,93 1,29 52.676,34

1892 30.505,35 71,07 11.048,58 25,74 939,80 2,19 431,55 1,01 42.925,28

1893 31.219,07 63,57 13.508,76 27,51 1.768,44 3,60 2.609,93 5,31 49.106,20

1894 35.959,58 75,48 5.543,49 11,64 2.303,63 4,84 3.831,51 8,04 47.638,21

1895 37.694,15 84,54 2.307,35 5,18 1.715,19 3,85 2.869,21 6,44 44.585,90

1896 42.788,85 67,85 2.259,62 3,58 2.022,81 3,21 15.994,20 25,36 63.065,48

1897 51.041,92 74,00 1.355,20 1,96 2.260,89 3,28 14.315,84 20,76 68.973,85

1898 49.957,77 81,77 1.092,92 1,79 1.388,24 2,27 8.655,56 14,17 61.094,49

1899 61.045,67 85,53 1.099,89 1,54 1.497,97 2,10 7.733,72 10,83 71.377,25

1900 74.935,50 79,13 8.631,73 9,11 1.732,40 1,83 9.400,03 9,93 94.699,66

1901 77.231,70 76,84 11.669,42 11,61 2.190,27 2,18 9.417,02 9,37 100.508,41

1902

1903

1904

1905

1906 49.475,87 68,33 10.691,98 14,77 6.198,84 8,56 6.041,62 8,34 72.408,31

1907 64.370,30 83,33 1.613,43 2,09 7.015,12 9,08 4.251,99 5,50 77.250,84

1908 43.224,77 81,92 503,50 0,95 4.288,95 8,13 4.750,39 9,00 52.767,61

1909 35.721,17 85,09 227,92 0,54 3.709,58 8,84 2.322,81 5,53 41.981,48

1910 50.030,20 84,00 759,61 1,28 5.632,99 9,46 3.139,08 5,27 59.561,88

1911 71.521,00 68,64 20.189,48 19,38 6.999,66 6,72 5.483,95 5,26 104.194,09

1912 80.206,69 63,16 32.924,44 25,93 6.767,29 5,33 7.082,76 5,58 126.981,18

1913 61.062,40 61,41 25.286,40 25,43 7.566,47 7,61 5.521,47 5,55 99.436,74

1914 63.232,96 84,29 52,32 0,07 5.389,74 7,18 6.346,56 8,46 75.021,58

1915 76.862,35 60,51 24.447,05 19,25 14.338,38 11,29 11.372,00 8,95 127.019,78

Tabel 6. Omzetcijfers firma Caron voorheen H. van Berckel in Nederlandse guldens, 1886-1915. 

Bronnen: ACA, inv. nr. 278, 279 en 373 Verkoopboeken 1886-1915.
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 2.6   Bedrijfsstructuur en  

kapitaalvoorziening in  

de strohulzenindustrie

In deze paragraaf wordt aandacht ge-

schonken aan de vraag op welke wijze de 

ondernemer in de strohulzenindustrie zijn 

bedrijfsvoering financierde. Was er in de 

bedrijfstak sprake van een groot verschil in 

kapitaalvoorziening? Nog tot laat in de negen-

tiende eeuw was de traditionele bedrijfsvoe-

ring niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van 

kapitaal van buiten. Indien de ondernemer 

zelf over de nodige geldmiddelen beschikte, 

was dit in een groot aantal gevallen voldoende 

om industriële activiteiten te ontplooien. Dit 

gold in het bijzonder voor het kleinbedrijf en 

de manufactuur. Geruime tijd konden, ook 

omdat er sprake was van een geleidelijke ont-

wikkeling van het bedrijfsleven, de gemaakte 

winsten geherinvesteerd worden in de eigen 

onderneming. In de loop van de negentiende 

eeuw zetten vele ondernemers eigen kapitaal 

om in industrieel vermogen. Zo hadden nogal 

wat handelaren en kooplieden een behoorlijk 

kapitaal vergaard dat zij gebruikten voor het 

fabriceren van producten en het invoeren van 

moderniseringen en technische verbeterin-

gen.92 Een voorbeeld van de hier geschetste 

ontwikkeling is de hooi- en strohandelaar H. 

Oerlemans uit Vrijhoeve-Capelle, die in het 

eerste decennium van de twintigste eeuw tot 

producent van strohulzen evolueerde. Verder 

valt in dit bestek te wijzen op de Tilburgse 

ondernemer H. Verbunt, die zich van wijnhan-

delaar tot strohulzenfabrikant ontwikkelde, 

terwijl het in Etten en Leur de graanhandelaar 

 92  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen, 70-73.

D. van Beckhoven en de koopman J. van Ier-

sel waren die zich bezig gingen houden met 

de productie van strohulzen. De Stratumse 

strohulzenfabrikanten H. van Berckel en 

J.B.C. Caron waren eveneens eerst koopman 

en werden pas later industrieel met het in de 

handel vergaarde kapitaal.

Een andere manier om beter te voldoen aan 

de eisen die gesteld werden aan het moderne 

bedrijf, was het bundelen en inbrengen van 

kapitaal, administratieve kennis en technische 

vaardigheid door verschillende personen. Op 

deze wijze waren ondernemers beter in staat 

aan te haken op de overgang van het traditio-

nele productieproces naar moderne fabricage-

methoden. Hierdoor was het ook mogelijk 

beter in te spelen op de nieuwe behoeften van 

een zich snel wijzigende afzetmarkt.93 Een 

voorbeeld hiervan vormt de in 1917 te Uden 

opgerichte firma Coenen & Diks, waarbij G. 

Coenen naast financiële kennis kapitaal in-

bracht. P. Diks speelde op technisch vlak een 

belangrijke rol.

In een aantal gevallen wendden onderne-

mers in de negentiende eeuw zich tot fami-

lieleden om financiële steun voor hun onder-

neming te zoeken. Zowel bruidsschatten van 

echtgenoten als leningen van of deelname 

door familieleden kwamen voor om in een  

bepaalde kapitaalbehoefte te voorzien.94 Zo 

wist de eerder genoemde fabrikant H. van 

Berckel zijn zwager, B. van Sinkel te Stratum, 

in 1885 te bewegen tot een deelname in het 

bedrijf van ƒ 10.000,-. De echtgenote van  

Van Berckel, Anna Maria Langemeijer, bracht  

ƒ 70.000,- in.95

 93  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen, 73-76.
 94  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen, 77.
 95  Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 198-200.
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Een andere manier om aan kapitaal te ko-

men was om buitenstaanders in het bedrijf 

te laten participeren. Deze wijze van kapitaal 

aantrekken werd in de negentiende eeuw 

echter niet aantrekkelijk gevonden. In 1861-

1862 telde de gehele nijverheid in ons land 

niet meer dan 52 naamloze vennootschappen. 

De naamloze vennootschap vond in de ne-

gentiende eeuw geleidelijk en traag ingang. 

Zo was het aantal in 1899 slechts gestegen tot 

431. Er was lange tijd in algemene zin sprake 

van een aversie tegen kapitaal van buiten. 

Ondernemers gaven er vaak de voorkeur aan 

hun onafhankelijkheid niet op te geven in een 

open naamloze vennootschap. Wel waren er 

bedrijven die de N.V.-vorm introduceerden 

als een familievennootschap. Hiervoor hoefde 

men geen beroep te doen op vreemd kapitaal 

en bleef de oude kapitaalassociatieve functie 

van de familie bestaan.96 In de strohulzenin-

dustrie was dit het geval bij de fabrieken die 

zich in Vrijhoeve-Capelle en Uden hadden 

gevestigd. Te Vrijhoeve-Capelle werd in 1907 

de firma Oerlemans en Zonen in N.V. Dutch 

Straw Works Company omgezet. Het maat-

schappelijk kapitaal van de nieuwe naamloze 

vennootschap bedroeg ƒ 70.000,- verdeeld in 

140 aandelen elk ƒ 500,- groot, waarin door H. 

Oerlemans voor 138 aandelen en J. Oomen en 

S. van Dongen voor elk één aandeel werd deel-

genomen.97 Bij Diks & Coenen te Uden had dit 

proces zijn tijd nodig. Zo werden de twee be-

drijven van deze fabrikanten pas in 1954 in een 

naamloze vennootschap omgezet, 37 jaar na 

 96  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen, 86-88; 
zie tevens Van den Eerenbeemt, Industrieel onder-
nemerschap, 81-82.

 97  SALHA, AO, Akte van Oprichting van de Naamloze 
Vennootschap Dutch Straw Works Company te Vrijhoeve- 
Capelle.

de oprichting. Het maatschappelijk kapitaal 

van deze vennootschap bedroeg ƒ 500.000,- 

verdeeld in 500 aandelen, elk ƒ 1000,- groot. 

De hang naar beslotenheid kwam duidelijk 

naar voren in de oprichtingsakte. De aandelen 

moesten eerst aan de familie worden aangebo-

den voordat dit aan derden werd toegestaan.

In hetzelfde artikel was ook de overdracht 

van de prioriteitsaandelen geregeld. Hiermee 

kreeg men het recht om commissarissen en 

directieleden te benoemen. Uit dit artikel 

komt naar voren dat de mannelijke tak het 

voorrecht moest behouden om bestuursleden 

te benoemen.98

De in 1900 opgerichte ‘Helmondsche Pa-

pier- en Stroohulzenfabriek’ deed wel een 

beroep op vreemd kapitaal. In deze naamloze 

vennootschap was aanvankelijk sprake van 

een emissie van 150 stuks obligaties van elk  

ƒ 1000,- groot rentende 5% tegen een koers van 

100%. Niet lang daarna werd het kapitaal, door 

een nieuwe emissie, vergroot tot ƒ 500.000,-. 

E.A. Archer fungeerde bij de oprichting van 

deze naamloze vennootschap als directeur, 

terwijl M. van Gelem Vitringa en E. baron van 

Heerdt tot Eversberg commissarissen werden. 

H.J. Knottnerus was gedelegeerd commissa-

ris.99

Andere strohulzenfabrieken die een be-

roep deden op vreemd kapitaal waren de N.V. 

Verenigde Nederlandse Strohulzenfabrieken 

te Helmond, de N.V. Strohulzen- en Capsu-

lefabrieken ‘Wilhelmina’ (voorheen J. Baker-

mans) te Someren, de N.V. Strohulzenfabriek 

‘Crescendo’ te Mierlo-Hout en de N.V. Zuider 

 98  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 34-35.

 99  Voorn, ‘De Helmondsche Papier- en Stroohul-
zenfabriek’, 30-31.
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Strohulzenfabriek te Baarle-Nassau. Deze 

N.V.’s waren echter niet succesvol want zoals 

eerder gesteld, beëindigden alle bedrijven 

reeds in de jaren twintig hun activiteiten.100

Concluderend kan gesteld worden dat een 

aantal strohulzenfabrikanten hun bedrijfs-

activiteiten financierde met het in de handel 

verdiende geld. Een enkeling viel terug op 

kapitaalkrachtige familieleden of kennissen. 

In de strohulzenindustrie was financiering 

door middel van uitgifte van aandelen aanvan-

kelijk niet erg populair. De meerderheid van 

de strohulzenfabrikanten voelde er niets voor 

een beroep te doen op vreemd kapitaal. Daar-

mee volgde de bedrijfstak, zeker in de negen-

tiende en begin twintigste eeuw, de landelijke 

trend. Weliswaar gingen in de jaren twintig 

nog enkele ondernemingen over op finan-

ciering door middel van kapitaal van buiten, 

maar ze waren niet echt succesvol. Vrijwel alle 

bedrijven beëindigden vrij snel hun bedrijfs-

activiteiten na de omzetting in een N.V.

 2.7  Vestigingsfactoren

2.7.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt nader ingegaan 

op de factoren die leidden tot de vestiging 

van strohulzenfabrieken in Noord-Brabant. 

Welke motieven hadden ondernemers om in 

deze provincie een strohulzenfabriek te star-

ten? De literatuur noemt telkens een aantal 

factoren, zoals de aanwezigheid van grond-

stoffen, lage lonenstructuur, de aanwezigheid 

 100  BHIC, Handelsregister KvK Eindhoven, dossier 
strohulzenfabriek N.V. ‘Wilhelmina’ voorheen J. Baker-
mans; dossier N.V. Strohulzenfabriek ‘Crescendo’; N.V. 
Verenigde Nederlandse Strohulzenfabrieken; Handels-
register KvK Tilburg, dossier N.V. Zuider Strohulzenfa-
briek.

van voldoende arbeiders, de infrastructuur, de 

lage levensstandaard en een gunstig onderne-

mers- en arbeidsklimaat.101 In hoeverre golden 

deze vestigingsfactoren ook voor de strohul- 

zenindustrie?

2.7.2 Roggestro als grondstof

De geoloog en landbouwkundige Staring 

onderscheidde in het Verslag van den Landbouw 

over 1870 in Noord-Brabant vijf landbouw-

stelsels, waarvan het drieslagstelsel met 

een grondoppervlakte van 238.771 ha. en de 

Vlaamse bouwerij met een oppervlakte van 

170.196 ha. praktisch het totale zandgebied 

van Noord-Brabant omvatten. Daarnaast 

noemde hij de Zeeuwse tarweteelt, de tarwe-

teelt en de veehouderij, die gezamenlijk een 

oppervlakte van 101.656 ha. besloegen. We be-

perken ons hier tot de zandgronden. Daarbui-

ten kwamen strohulzenfabrieken niet voor.

In het zuidoostelijk deel van de provincie 

kwam het drieslagstelsel voor. Dit stelsel 

onderscheidde zich in de periode 1850-1885 

door een strikte scheiding van bouwland en 

grasland. Rogge en boekweit waren in dit 

stelsel de hoofdgewassen in de verhouding 

2/3 en 1/3. Ook was er ruimte voor de teelt van 

aardappelen, haver, zomergerst, vlas, klaver en 

oliezaad. De boeren zaaiden voedergewassen, 

zoals spurrie, op de roggestoppel.

In West-Brabant, de Baronie en delen van 

Midden-Brabant en de Meierij kwam de Vlaam-

se bouwerij voor. Dit stelsel beschikte over 

wat betere en lager liggende zandgronden. In 

tegenstelling tot het drieslagstelsel vond er een 

intensieve bebouwing plaats van het bouwland 

 101  Messing, Groot-Eindhoven, 97-109; Van den Brink, 
De grote overgang, 157-161.
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met meer hoofd- en voedergewassen. De helft 

van het bouwland gebruikten boeren voor de 

teelt van rogge en op de andere helft trof men 

boekweit, aardappelen, tarwe, haver, vlas, zo-

mergerst, oliezaden en klaver aan.

In de periode 1881-1913 bleef rogge het 

hoofdgewas van de zandgronden. De vermin-

dering van de boekweitteelt en de toename 

van ontginningen zorgden voor een vergro-

ting van het areaal. Tabel 7 toont aan dat in 

bovengenoemde periode rogge nog steeds de 

belangrijkste graansoort van de zandgronden 

was. Wel werd haver steeds belangrijker.

De meest verbouwde roggesoorten waren 

de Duitse, de Russische, de Vlaamse en de 

Zeeuwse rogge. Om verschillende redenen 

kon dit gewas zich prima handhaven. Zo ken-

merkte het zich door een bepaalde mate van 

wintervastheid, waardoor er ten aanzien van 

de oogst minder risico’s waren. Verder konden 

er na de oogst van rogge ook nog nagewassen, 

zoals spurrie en knollen, worden verbouwd. 

Bovendien was rogge geschikt voor het maken 

van brood en als voer voor varkens en koeien. 

Roggestro diende voorts vaak als voer voor 

runderen en strooisel in de stal. Daarom ver-

kochten boeren weinig rogge en roggestro. 

Slechts een handjevol boeren op de westelijke 

zandgronden deed dit met enige regelmaat.

Na 1900 veranderde de situatie en konden 

boeren op de zandgronden steeds vaker rog-

gestro aan een toenemend aantal strohulzen-

fabrikanten in Brabant en Limburg leveren. 

De boeren verkochten in het bijzonder het 

lange stro, het zogenoemde schoofstro, terwijl 

ze het korte stro, dat bij het schudden van 

het stro overbleef, zelf hielden. Na 1900 ging 

de gemiddelde opbrengst van de roggeoogst 

evenals die van haver omhoog. Volgens Crijns 

en Kriellaars bevonden zich in 1907 minstens 

vijftien strohulzenfabrieken in de zandgebie-

den van Noord-Brabant; dit komt overeen met 

de gegevens van tabel 7.102

2.7.3 Lagelonenstructuur

Een van de gunstige factoren van ondernemers 

die zich na 1890 in Noord-Brabant vestigden, 

was het lage loonpeil in deze provincie. Van 

Zanden en Griffiths bevestigen dit beeld. In 

de negentiende eeuw was er een substantieel 

onderscheid in het nominale loonpeil tussen de 

kust- en landgewesten. Zo waren de lonen in de 

kustprovincies gemiddeld circa 60% hoger dan 

in de landstreken. Dit is zichtbaar in tabel 8.

 102  Crijns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf, 87.

Verbouwde gewassen 1881-1890 1891-1900 1901-1910 1911-1913

Tarwe 7700 5100 3400 3100

Rogge 50100 52000 55500 55600

Haver 22400 26300 28400 30500

Boekweit 11600 8500 5200 2900

Gerst en spelt 3100 2200 1200 800

Totaal 94900 94100 93700 92900

Tabel 7. Verbouw van gewassen, 1881-1913 (in ha.). Bron: A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars, Gemengd land-

bouwbedrijf op de zandgronden in Noord- Brabant 1886-1930, 85.
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De economische bloei in de landprovincies 

was deels te danken aan de lage lonen die arbei-

ders daar verdienden. In tegenstelling tot Hol-

land was er in Noord-Brabant meer sprake van 

concentratie van arbeidsintensieve industrieën, 

zoals de textiel- en de sigarennijverheid. De ka-

pitaalintensieve bedrijfstakken trof men veelal 

in de kustprovincies aan.103 Op zich was deze 

ontwikkeling niet opmerkelijk, omdat in alge-

mene zin de kapitaalintensiteit recht evenredig 

samenhangt met het loonpeil. Hogere lonen 

stimuleren immers ondernemers te mechani-

seren en vice versa. De strohulzenindustrie was 

een typisch voorbeeld van een arbeidsintensie-

ve bedrijfstak waarin veel minder technische 

innovaties plaatsvonden.

Ook voor de regio Eindhoven hebben ver-

schillende auteurs zoals Messing, Van Puijen-

 103  Van Zanden en Griffiths, Economische geschiedenis 
van Nederland, 23.

Provincies 1816 1906

Groningen  91  87

Friesland  95  84

Drenthe  75  75

Overijssel  84  85

Gelderland  87  84

Utrecht 105  95

Noord-Holland 145 123

Zuid-Holland 116 109

Zeeland 115  92

Noord-Brabant  77  76 

Limburg  79  94

Tabel 8. Regionale verschillen in de nominale 

lonen in de nijverheid, 1816-1906 (Nederland 

= 100). Bron: Van Zanden/R.T. Griffiths, Economische 

geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 25.

broek, Van Oorschot en Van den Brink gewezen 

op het belang van het lage loonniveau voor 

de vestiging en ontwikkeling van diverse be-

drijfstakken.104 Van Oorschot en Van den Brink 

stellen dat in het begin van de jaren vijftig in de 

negentiende eeuw het loonpeil in Groot-Eind-

hoven circa 40% lager lag dan het gemiddelde 

in Nederland.105 Volgens Van den Brink had dat 

te maken met ten minste drie omstandigheden. 

Zo was er in de eerste plaats sprake van een 

arbeidsoverschot. In vroegere tijden vond dit 

overschot vooral emplooi in de huisnijverheid. 

Nu werden deze arbeiders veelal in de fabrie-

ken aangetroffen. Een tweede omstandigheid 

was dat vele arbeiders aan land- en tuinbouw 

deden. Velen, onder wie sigarenmakers, wevers 

en strohulzenarbeiders, hadden de beschik-

king over een lapje grond waarop groenten en 

aardappelen werden geteeld. Ook hield men 

in sommige gevallen nog varkens en geiten die 

voor vlees en melk zorgden. Tot slot wees Van 

den Brink nog op de lange toepassing van huis-

nijverheid, vooral in de sigaren- en textiel- 

industrie. Doordat vrouwen en kinderen in 

een groot aantal gevallen thuis meewerkten, 

was de arbeid goedkoop.106 Ook in fabrieken 

bedroeg het loon van vrouwen en kinderen van 

12 tot 16 jaar oud aanzienlijk minder dan dat 

van mannelijke arbeiders. Het gaf strohulzen-

fabrikanten in ieder geval aanleiding om bij 

het vervaardigen van strohulzen vaak gebruik 

te maken van vrouwen en kinderen.107 De voor-

 104  Messing, Groot-Eindhoven, 97-98; Van Oorschot, 
Eindhoven, 96; Van Puijenbroek, Beginnen in Eindho-
ven, 121-122; Van den Brink, De grote overgang, 160.

 105  Van Oorschot, Eindhoven, 96; Van den Brink, De 
grote overgang, 160.

 106  Messing, Groot-Eindhoven, 110; Van den Brink, De 
grote overgang, 160-161.

 107  Zie: Gemeentejaarverslagen en Verslagen Kamers van 
Koophandel 1886-1929 provincie Noord-Brabant.
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delen voor de ondernemers waren evident. Het 

fabricageproces was betrekkelijk eenvoudig 

door vrouwen en kinderen uit te voeren en men 

hoefde minder hoge lonen uit te betalen.

Dit had echter wel een schaduwzijde. Zo 

oordeelde het Eindhovense gemeentebestuur 

in 1890 dat de lonen zo laag waren, dat men 

zelfs voor pauperisme vreesde. De Kamer van 

Koophandel en Fabrieken deelde die mening 

en wees op de nadelige gevolgen van het 

vrijhandelsgezinde tariefstelsel dat de Neder-

landse overheid hanteerde. Hierdoor voelden 

fabrikanten zich vaak gedwongen lagere 

lonen uit te betalen in verband met hun con-

currentiepositie. De consequentie van de lage 

loonstandaard was dat velen van hun inko-

men niet konden rondkomen en dat armoede 

toenam. Vele ondernemers, onder wie strohul-

zenfabrikanten, profiteerden echter van het 

lage loonniveau en dit leidde uiteindelijk tot 

een intensivering van de Noord-Brabantse 

industrie.108

2.7.4 Infrastructuur

In algemene zin bleek de aanwezige infrastruc-

tuur een positieve uitwerking te hebben op 

de aanwezigheid van bedrijven. Hoe was de 

situatie in plaatsen en streken waar strohul-

zenfabrikanten zich hadden gevestigd? Zo 

kreeg het plaatselijke bedrijfsleven in de regio 

Eindhoven, waar onder meer H. van Berckel, 

J.B.C. Caron, J. Govers & Co, A. de Jong en M. 

van den Heuvel, H.J. Knottnerus, Oerlemans & 

Zonen, W. Stam en A. van Dam tegen het einde 

van de negentiende en het begin van de twin-

tigste eeuw de strohulzenproductie ter hand 

hadden genomen, een belangrijke impuls door 

de aanleg van het Eindhovens Kanaal in 1846. 

 108 Messing, Groot-Eindhoven, 110.

| Afbeelding 27. Vrouwelijke werknemers aan het werk in strohulzenfabriek ‘Catalonië’ te Tilburg.
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Hiermee kreeg Eindhoven, weliswaar op eigen 

rekening, een verbinding met de reeds in de ja-

ren 1822-1826 gegraven Zuid-Willemsvaart. De 

hoofdvestiging van het bedrijf van J.B.C. Caron 

voorheen H. van Berckel was er aan gesitueerd. 

Uit de correspondentie van J.B.C. Caron blijkt 

overigens dat de fabrikant voor het vervoer van 

strohulzen niet uitsluitend aangewezen was op 

het Eindhovens Kanaal. De fabrikant maakte 

ook handig gebruik van het spoor dat immers 

binnen handbereik lag. Met paard en wagen 

voerde men dan stro en strohulzen af en aan.109

Ook waren er reeds vanaf de jaren 1850 en 

1860 belangrijke initiatieven ontwikkeld om 

deze streek aansluiting te geven op het pro-

vinciale net van landwegen. Zo kwam in 1855 

de rijksweg naar Weert, via Geldrop, Heeze en 

Leende tot stand. In die tijd kwamen er ook 

wegen die Eindhoven verbonden met de Acht 

Zaligheden.110

Verder was het opnemen van Eindhoven 

in het landelijk spoorwegnet van eminent 

belang. Zo kreeg de plaats in 1866 aansluiting 

op de spoorlijn Rotterdam-Venlo. In hetzelfde 

jaar werden de baanvakken Boxtel-Eindho-

ven, Eindhoven-Venlo en Eindhoven-Hasselt 

in gebruik genomen. Geruime tijd later, in 

1913, kwam de spoorwegverbinding tussen 

Eindhoven en Weert tot stand.111

Caron hechtte veel waarde aan een goede 

bereikbaarheid van zijn ondernemingen. Dit 

 109  ACA, inv. nr. 40 t/m 70, Correspondentie 1893-1914. 
Uit een aantal brieven blijkt dat J.B.C. Caron 
zijn strohulzen onder andere via het Eindho-
vens Kanaal liet vervoeren.

 110  Zoetmulder, Honderd jaren Oost-Brabants bedrijfsle-
ven, 83-85; Messing, Groot-Eindhoven, 105. De Acht 
Zaligheden zijn de acht dorpen ten zuidwesten 
van Eindhoven: Bladel, Duizel, Eersel, Hulsel, 
Knegsel, Netersel, Reusel en Steensel.

 111  Messing, Groot-Eindhoven, 105; zie tevens Van den 
Brink, De grote overgang, 159.

kwam vooral naar voren in de briefwisseling 

die hij in de jaren 1908 en 1909 met de Minis-

ter van Waterstaat voerde naar aanleiding van 

een ministerieel besluit om het nog aan te 

leggen station te Heeze op een andere plaats 

te projecteren. Caron had namelijk in 1907 

in Heeze grond aangekocht voor een tweede 

strohulzenfabriek. Deze moest gebouwd wor-

den langs de eerder genoemde rijksweg Eind-

hoven-Weert en in de directe nabijheid van het 

nog te bouwen station Heeze. Toen de minis-

ter dreigde terug te komen op een al eerder 

genomen besluit om het station dichtbij de 

nieuwe strohulzenfabriek te bouwen, kwam 

Caron hiertegen in het geweer. Hij vreesde dat 

door een wijziging van het oorspronkelijke 

plan het vervoer van strohulzen aanzienlijk 

duurder zou worden.112 In een brief van 23 juni 

1909 aan de Minister van Waterstaat verweer-

de Caron zich dan ook als volgt:113

‘1.  dat hij in der tijd aan den Rijksweg Eindho-

ven-Weert ter plaatse te Heeze grond aan-

kocht en in juli 1908 een strohulzenfabriek 

ter oppervlakte van 1600 m2 bouwde in de 

onmiddellijke nabijheid van het aangewe-

zen terrein voor het station Heeze,

2.  dat hij zich voor dien tijd vergewist heeft bij 

de bevoegde autoriteiten van de aangewe-

zen plaats voor het te bouwen station aldaar,

3.  dat zijn per spoor aangevoerde grondstof-

fen en zijn fabrikaat slechts zeer kleine 

 112  ACA, inv. nr. 357, Brieven betreffende de aanleg van 
het spoor te Heeze 1908: brief de dato 3 oktober 1908 van 
J. B.C. Caron aan de Minister van Waterstaat; brief de 
dato 29 oktober 1908 van de Maatschappij tot Exploi-
tatie van Staatsspoorwegen aan J. B.C. Caron; brief de 
dato 16 juni 1909 van J. B.C. Caron aan de Minister van 
Waterstaat.

 113  ACA, inv. nr. 357, Brief de dato 23 juni 1909 van J. B.C. 
Caron aan de Minister van Waterstaat.
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transportkosten van en naar het station 

toelaten,

4.  dat zoo hij had kunnen twijfelen aan een 

gewijzigd plan voor stationsterrein het bij 

hem nooit was opgekomen om daar waar hij 

gebouwd heeft zijn strohulzenfabriek op te 

richten.’

Uit het antwoord van het Ministerie van  

Waterstaat van 28 september 1909 aan  

J.B.C. Caron bleek dat het verweer van de 

fabrikant succesvol was. De minister kwam 

tegemoet aan de bezwaren van de fabrikant, 

hetgeen de bereikbaarheid van zijn bedrijf te 

Heeze ten goede kwam.114

Eindhoven bouwde rond de eeuwwisseling 

zijn regionale functie verder uit door de aan-

leg van tramwegen. In 1888 reed voor het eerst 

de paardentram naar Geldrop. Acht jaar later 

volgde de oprichting van tramwegmaatschap-

pij De Meierij, die de verbindingen Eindho-

ven-Reusel (1897), Eindhoven-Veghel-St. Oe-

denrode (1897) en Eindhoven-Helmond (1905) 

verzorgde.115 De ondernemers J. Govers, M. van 

den Heuvel en A. de Jong vestigden zich juist 

in Geldrop-Zesgehuchten in verband met de 

aanwezigheid van tramverbindingen. Zo had 

Govers in 1906 grond aangekocht die langs de 

provinciale weg Eindhoven-Geldrop was gele-

gen en waar een tramlijn was gesitueerd.116

Ook Helmond had de beschikking over goe-

de verbindingen. De Zuid-Willemsvaart voer-

de er al vanaf het midden van de jaren 1820 

door de stad. Bovendien was Helmond vanaf 

1866 in het spoorwegennet opgenomen. De 

 114  ACA, inv. nr. 357, Brief de dato 28 september 1909 van 
het Ministerie van Waterstaat aan J. B.C. Caron. 

 115 Messing, Groot-Eindhoven, 106.
 116 Coenen, Alles wat hier leeft, 220.

strohulzenfabrikanten H.J. Knottnerus en la-

ter Oerlemans & Zonen vestigden zich hier in 

de nabijheid van de spoorlijn en de Zuid-Wil-

lemsvaart. Dit was eveneens het geval met W. 

Stam en A. van Dam. Zij bouwden hun bedrijf 

pal aan de Zuid-Willemsvaart en legden zich 

daar toe op de productie van strohulzen.117

Ook andere ondernemers in Noord-Brabant 

onderkenden het belang van een deugdelijke 

infrastructuur. Zowel Joh. Lohe te Deurne, 

Van Rijckevorsel & Co te Boxtel, als Coenen & 

Diks te Uden vestigden zich in de nabijheid 

van spoorlijnen.118 De ondernemingen van  

H. Verbunt te Tilburg, W. van Engelen te Leen-

de en G. Kehlenbrink jr. & Co te Oosterhout 

waren weliswaar verder verwijderd van een 

station maar dan boden, zoals bij meer fabri-

kanten het geval was, paard en wagen soelaas. 

Laatstgenoemde fabrikant had bovendien nog 

het voordeel dat in 1905 bij Oosterhout het 

Markkanaal was gegraven, een vaarweg tussen 

het Wilhelminakanaal en de rivier de Mark. 

Deze scheepvaartroute betekende een verbete-

ring van de vervoersmogelijkheden.119

De onderneming van Van Beckhoven & Van 

Iersel te Etten en Leur had ook de beschikking 

over voldoende aan- en afvoerwegen. Zo lag 

Etten en Leur aan de grote steenweg Tholen- 

Bergen op Zoom-Breda-Tilburg-’s Hertogen-

bosch-Grave-Nijmegen. Tevens beschikte de 

plaats over een station en een haven. Via de ha-

 117  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen, 110-114; 
zie ook: Van Term, Wij van Van Dam, hoofdstuk 1; 
Van Hooff, Ermoei troef, 1-23.

 118  Van den Aker, Boxtel: kijk nou ’ns!, 38; Govers, Aan 
de torens en koepel kent men Uden, 20; www.deur-
newiki.nl/wiki/index.php?title=Johannes_Her-
mann_Lohe 24-09-2012; Stationsstraat-Deurne-
Wiki.mht 24-09-2012.

 119  http://nl.wikipedia.org/wiki/Markkanaal 14-02-
2013; interview J.H.J.M. van Diesen 20-06-2008.
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ven konden beide ondernemers met behulp van 

een motorschip niet alleen het benodigde stro 

aanvoeren, maar ook strohulzen naar Rotterdam 

vervoeren. In de Rotterdamse haven werden de 

producten vervolgens overgeladen voor vervoer 

naar onder meer Groot-Brittannië.120

Oudenbosch, waar strohulzenfabrikant J. 

van Aken zich had gevestigd, was reeds vroeg 

via het spoor bereikbaar. Zo was er al rond 1860 

een spoorwegverbinding tot stand gekomen 

tussen Antwerpen, Roosendaal en Moerdijk, 

met een zijtak naar Breda. Tevens lag de plaats 

aan de rivier de Mark en beschikte het over een 

haven. Er liep bovendien een stoomtramweg 

van Oudenbosch naar Breda en Steenbergen.121

Ook de strohulzenfabriek van Oerlemans & 

Zonen te Vrijhoeve-Capelle was voor het han-

delsverkeer gunstig gelegen. Via de havens van 

Waspik, Capelle en Waalwijk verscheepte de 

strohulzenfabrikant hooi en strohulzen naar 

Rotterdam. Van hieruit vond verder transport 

plaats naar voornamelijk Groot-Brittannië, 

België, Duitsland en Zweden. De transport-

mogelijkheden in deze regio kregen tegen 

het einde van de negentiende eeuw een extra 

impuls door de aanleg van de spoorlijn Lage 

Zwaluwe-’s-Hertogenbosch, die in 1890 gereed 

kwam.122

Fabrikant Ch. van der Veeken, die in Baarle- 

Nassau woonde, had ook de beschikking over 

een station in de naaste omgeving.123 Dit beeld 

komt overeen met dat van andere strohulzen-

fabrikanten buiten Noord-Brabant. Zowel  

 120  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen, 104-109; 
zie tevens Besters, e.a., Tussen Ploegen en Ploegen-
dienst, 56-57; Brusse, De dynamische regio, 90.

 121  Gemeentejaarverslagen Oudenbosch 1910; Brusse, De 
dynamische regio, 21 en 90.

 122  Vercauteren, e.a., Waalwijk, 162-168.
 123  Gemeentejaarverslagen Baarle-Nassau 1910-1912.

J. Peeters te Weert als P.J. van der Laak te Echt 

hadden hun bedrijf in de omgeving van de 

spoorlijn gevestigd.124 In tegenstelling tot de 

meeste plaatsen waar strohulzenfabrikanten 

waren neergestreken, beschikte Zundert niet 

over een haven of spoorwegverbinding. Wel 

had de plaats, waar zich de strohulzenfabriek 

van Pillot & Van Beek bevond, reeds vroeg in 

de negentiende eeuw een post- en handelsrou-

te gekregen. Deze weg was onderdeel van de 

zogenoemde Napoleonsweg (Parijs-Amster-

dam) en verbond de plaats direct met Antwer-

pen en Breda.125

2.7.5 Arbeids- en ondernemersklimaat

Daarnaast waren er nog andere factoren die 

in meer of mindere mate een rol speelden in 

de vestiging van fabrieken. Voor de streken 

rond Helmond en Eindhoven wijst Messing 

naast het lage loonniveau op de lage levens-

standaard aldaar, waardoor lonen ook laag 

gehouden konden worden. De bevolking be-

taalde hier immers minder belasting en huur 

dan elders in het land. Verder troffen onder-

nemers, die zich in Eindhoven vestigden, een 

gunstig arbeidsklimaat aan. Omstreeks 1890 

was hier sprake van een nog onaangetaste 

standenmaatschappij, waarin notabelen, on-

der wie een zeer invloedrijke geestelijkheid, 

een voorname positie innamen. Volgens 

Messing beklijfde het standsbewustzijn in de 

regio Eindhoven-Helmond door het respect 

dat de arbeidende klasse in algemene zin 

toonde voor iedere autoriteit die boven haar 

was gesteld. Bovendien was de bevolking op 

 124  AE, inv. nr. 383, Gemeenteverslag Echt 1931 t/m 1935; 
zie tevens Messing, Het ontstaan van Groot-Eindho-
ven, 105; Laugs, Strohulzenfabriek ‘Echt’, 79-84.

 125 www.plaatsengids.nl/zundert 10-09-2012.
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economisch gebied afhankelijk van de be-

stuurlijke en ondernemende elite, waardoor 

socialistische gedachten in Eindhoven pas laat 

tot ontwikkeling kwamen.126

Ook was er volgens Van Puijenbroek spra-

ke van een positief mentaal klimaat in deze 

plaats. In algemene zin stond men in Eindho-

ven open voor de komst van vreemdelingen 

als ondernemer en dit aspect lijkt minstens 

zo belangrijk te zijn geweest als het aanwezig 

zijn van een groot, bereidwillig en goedkoop 

arbeidsreservoir.127 Het zou in ieder geval, 

naast alle genoemde factoren, een plausibele 

verklaring kunnen zijn voor de vestiging van 

H. van Berckel en J.B.C. Caron te Stratum.

 2.8  Conclusie

Zoals in hoofdstuk 1 is gesteld, bepaal-

den verschillende factoren de stabiliteit 

van het kartel als marktordeningsinstrument. 

Volgens Bouwens en Dankers speelden endo-

gene factoren daarin een belangrijke rol. Het 

was vooral de structuur van de bedrijfstak die 

het succes of falen van kartelovereenkomsten 

bepaalde. Een succesvolle samenwerking werd 

in hoge mate bepaald door de homogeniteit en 

geografische concentratie van de deelnemende 

ondernemingen. Ten aanzien van de strohul-

zenindustrie kan gesteld worden dat deze be-

drijfstak een aantal specifieke kenmerken bezat 

die gunstig waren voor stabiele kartelvorming. 

Zo was er sprake van een geografische concen-

tratie. De meeste fabrikanten hadden zich im-

mers gevestigd in het zuiden van het land. Dit 

vereenvoudigde een nauwere samenwerking 

 126  Messing, Het ontstaan van Groot-Eindhoven, 33-34, 
99, 102-103.

 127  Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 34.

bij de aankoop van stro uit de regio en de ver-

koop van het eindproduct. Tevens was het aan-

tal participanten aan de fabrikantenorganisatie 

in de strohulzenindustrie betrekkelijk klein, 

waardoor de kans op succes steeg.

Ook kenmerkte deze branche zich door een 

zekere mate van homogeniteit in schaalgroot-

te. De meeste bedrijven konden immers tot 

het middenbedrijf gerekend worden. Het ver-

schil in bedrijfsgrootte was in algemene zin, 

uitzonderingen daargelaten, niet zo groot. De 

verschillen in productiecapaciteiten waren er 

wel, maar dit leverde in de praktijk geen grote 

belangentegenstellingen op. In deze bedrijfs-

tak stonden de grotere ondernemingen niet 

tegenover de kleinere. De belangen van alle 

strohulzenfabrieken liepen parallel. Men 

had immers te maken met binnen- en vooral 

buitenlandse concurrentie, waar een afdoende 

antwoord op moest worden gevonden. Dat 

gebeurde aanvankelijk via informele overleg-

situaties. Later volgde de meer formele organi-

satie in de vorm van de Vereniging van Neder-

landse Strohulzenfabrikanten. Tevens was in 

deze bedrijfstak vrijwel geen sprake van pro-

ductdifferentiatie. Omdat de fabrikanten geen 

groot scala aan producten maakten, konden 

er gemakkelijker afspraken worden gemaakt 

over bepaalde producten en over de gevoerde 

prijspolitiek. Er waren kortom verschillende 

voorwaarden aanwezig die tot een succesvol 

en stabiel kartel konden leiden. Maar hoe pak-

te de praktijk uit? In het vervolg van de studie 

wordt getracht daar antwoord op te geven.
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Hoofdstuk 3

DE EERSTE  
FABRIKANTENORGANISATIE,  

1905-1914

 3.1 Inleiding

Na een korte historiografische schets 

van de economische ontwikkeling en 

het industrialisatieproces in Nederland gaan 

we in dit hoofdstuk in op de vraag waarom 

en op welke wijze een aantal strohulzenfa-

brikanten in het eerste decennium van de 

twintigste eeuw besloot samen te werken. In 

hoeverre waren zij in staat om gezamenlijk 

de concurrentie in te dammen en hun markt-

positie te versterken? Kortom, welke strategie 

gebruikten ze om de veranderende economi-

sche omstandigheden het hoofd te bieden en 

in hoeverre waren ze daarin succesvol? Zoals 

eerder gesteld lag het ontstaan van de strohul-

zenindustrie tegen het einde van de negen-

tiende eeuw, een periode van expansie in het 

industriële proces en activiteiten op nieuwe 

terreinen. In het verleden hebben diverse on-

derzoekers getracht vanuit verschillende in-

valshoeken de problematiek van de vertraagde 

industriële ontwikkeling in Nederland te 

verklaren. Daarover bestaat al decennialang 

een controverse tussen economisch historici. 

In het volgende beknopte overzicht gaan we 

nader in op deze discussie, waarbij we ons 

grotendeels baseren op de dissertatie van E.J. 

Fischer.1

 1  Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 1-34.

 3.2   De oorzaken van de late  

Nederlandse industriële ont-

wikkeling: het debat

Volgens fischer bestaat er bij de onder-

zoekers weinig overeenstemming over 

de oorzaken die tot de industrialisatie van 

Nederland in de negentiende eeuw hebben 

geleid. Zo stelt Van Dillen ‘omstandigheden’ 

en ‘psychische factoren’ verantwoordelijk voor 

de economische achteruitgang van Neder-

land in de achttiende en de eerste helft van de 

negentiende eeuw. De geest van berusting en 

conservatisme was het gevolg van ongunstige 

omstandigheden die niet erg inspirerend werk-

ten op het ondernemersklimaat. Van Dillen 

beschouwt de omstandigheden als primaire 

factor en de psychische factor als een van secun-

daire aard. Vanaf de jaren zeventig wijzigden 

deze omstandigheden zich in gunstige zin, 

waardoor de Nederlandse economie zich weer 

in opwaartse beweging kon ontwikkelen.2

Over het primaat van de omstandigheden 

ter verklaring van de vertraagde economische 

groei in de eerste helft van de negentiende 

eeuw, verschilt Wieringa van mening met Van 

Dillen. Volgens Wieringa moet aan de psychi-

sche factoren dezelfde waarde worden toege-

 2  Van Stuyvenberg, ‘Economische groei’, 53; zie 
ook Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 13-14.
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kend als aan de omstandigheden. De economi-

sche ontwikkeling wordt door hem juist gezien 

als een samenspel tussen economische en 

niet-economische factoren, waarbij er sprake is 

van een grote onderlinge samenhang.3 Evenals 

Van Dillen is Wieringa echter wel van mening 

dat de moderne nijverheid na 1870 zich sneller 

ontwikkelde, maar tot de eeuwwisseling zeker 

nog geen factor van betekenis was.4

In dit beknopte overzicht mag zeker de 

Amerikaanse historicus Rostow niet ont-

breken. Zijn fasentheorie, verwoord in The 

stages of economic growth, leidde immers tot een 

opleving in het onderzoek naar de economi-

sche ontwikkeling van Nederland en andere 

landen. Met name de derde fase van de econo-

mische ontwikkeling, die van de take-off, was 

belangrijk in de discussie over de industriële 

ontwikkeling in de negentiende eeuw. Volgens 

Rostow gaat de zogenoemde take-off gepaard 

met een vergroting van de investeringsquote 

die de bevolkingsaanwas substantieel over-

treft. Voorts gaat hij uit van een leading sector 

die de andere economische sectoren beïn-

vloedt en in haar groei meetrekt.5

Een nieuw element in de industrialisatiedis-

cussie vormde de baanbrekende dissertatie van 

De Jonge: De industrialisatie in Nederland tussen 

1850 en 1914. Door een sectorgewijze benade-

ring, waarbij onder andere handel, landbouw, 

scheepvaart, bevolkingsgroei, onderwijs, finan-

ciering van de nijverheid en overheidsbeleid 

 3  Van Stuyvenberg, ‘Economische groei’, 54-55; 
vergelijk Bos, ‘Van periferie naar centrum’, 68-
92, aldaar 71; zie tevens Fischer, Fabriqueurs en 
fabrikanten, 15. In tegenstelling tot Fischer zien 
zowel Bos als Wieringa uitsluitend psychische 
factoren ter verklaring van de uitblijvende 
industrialisatie.

 4  Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 15.
 5  Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 16.

aan de orde worden gesteld, isoleert De Jonge 

de nijverheidssector niet, maar plaatst deze 

juist in een breder kader. Tevens verklaart hij 

deze facetten integrerend en onderbouwt hij 

zijn onderzoek op een imponerende wijze met 

kwantitatieve gegevens.6 Door dit werk werd de 

visie van Brugmans, namelijk dat de industri-

ele revolutie in de jaren 1850-1870 plaatsvond, 

achterhaald. De Jonge ziet de jaren 1850-1870 

vooral als een aanloopperiode van de indus- 

triële ontwikkeling waarin het agrarisch- 

ambachtelijke patroon wordt doorbroken. Na 

1870 zetten de groei en modernisering in een 

aantal sectoren van de economie door, maar 

worden vooral in de jaren tachtig afgezwakt 

door de internationale depressie. Vanaf 1890 

vindt dan de industrialisatie in een versneld 

tempo plaats.7 Het is juist de periode van 1890 

tot 1910 die door De Jonge beschouwd wordt 

als de fase van de ‘take-off.’ In deze jaren komt 

het industriële groeiproces tot volle ontwikke-

ling en krijgt het een dynamisch karakter. Een 

groot aantal bedrijfstakken past nieuwe pro-

ductietechnieken toe, maar een ‘leading sector’, 

in de betekenis die Rostow daaraan toekent, 

ontbreekt. Er is meer sprake van een ‘balanced 

growth’, een geleidelijke en gelijkmatige groei 

over een breed front.8

Als primaire factoren die een rol hebben 

gespeeld in die geleidelijke en evenwichtige 

groei noemt De Jonge ‘de toepassing van nieu-

we productiefuncties waarachter de ontwikke-

ling van de natuurwetenschappen alsmede een 

fundamentele verandering in het sociaal- 

 6  Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 17.
 7  De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 242-245.
 8  De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 344-346; 

zie tevens Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 17-
18.
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culturele klimaat schuil gaat, de expansie van 

de buitenlandse afzet, de vergroting van de 

inkomsten uit Nederlands Oost-Indië, de bloei 

in de scheepvaartsector. De bevolkingsgroei 

was, evenals de kapitaalvorming, een accelera-

tor, geen initiële impuls in het groeiproces hier 

te lande.’9 Evenals Wieringa en Brugmans wijst 

De Jonge op de mentaliteit bij de Nederlandse 

fabrikanten. Hij acht deze verantwoordelijk 

voor het achterblijven van de Nederlandse nij-

verheid bij het buitenland in de eerste helft van 

de negentiende eeuw.10 De studie van De Jonge 

betekende een doorbraak in de discussie over 

fasering en tempo van de Nederlandse nijver-

heidsontwikkeling. Dankzij dit onderzoek 

bereikte men consensus over periodisering en 

intensiteit van de industrialisatie in Nederland.

Van Zanden ziet in de nijverheid, met name 

de textiel- en metaalnijverheid, en de dien-

stensector een groei die gebaseerd was op de 

activiteiten van de Nederlandsche Handel 

Maatschappij, de toename van de internatio-

nale handel en het Cultuurstelsel. Als geheel 

genomen vindt Van Zanden deze groei te be-

scheiden om van ‘moderne economische groei’ 

in de eerste helft van de negentiende eeuw in 

Nederland te spreken, omdat tot het midden 

van de negentiende eeuw nog sprake was van 

een daling van het reële loon. Door de combi-

natie van nieuwe productietechnieken in de 

nijverheid en dienstensector en stijging van het 

reële loon na 1855-1860, komt het proces van 

‘moderne economische groei’ in de tweede helft 

van de negentiende eeuw tot stand.11 In tegen-

 9  De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 358.
 10  De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 19, 24-

25; zie tevens Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 
18.

 11  Van Zanden, ‘Economische groei in Nederland’, 
51-76, aldaar 61-64.

stelling tot De Jonge ziet Van Zanden de be-

langrijkste breuk in de industrialisatie niet na 

1890, maar eerder in de periode rond 1850. Van 

Zanden bespeurt namelijk na 1880 in een aantal 

nijverheidssectoren een afnemende groei, zoals 

de voedingsmiddelenindustrie als gevolg van 

een veranderd consumptiepatroon, de textiel-

nijverheid en de kapitaalgoederensector. Ook 

de metaalnijverheid en de bouwsector groeiden 

minder snel dan in de jaren 1850-1880. Wel zou 

volgens Van Zanden de vertraging in de groei 

van de nijverheid na 1880 toegeschreven kun-

nen worden aan kwantitatieve onvolkomenhe-

den. Bovendien beïnvloedde de economische 

malaise in de jaren tachtig op ongunstige wijze 

de groeicijfers in de jaren 1880-1910. De land- en 

mijnbouw lieten daarentegen een niet onbe-

langrijke versnelling zien.12

Verder moet de aandacht gevestigd worden 

op pogingen van Griffiths en Bos die hebben 

getracht het achterblijven van de Nederlandse 

industriële ontwikkeling ten opzichte van het 

buitenland te verklaren door middel van het 

vaststellen van alle factorkosten (kosten zoals 

grond- en hulpstoffen, kapitaal en arbeid) per 

regio en bedrijfstak. Het ondernemersgedrag 

staat in deze benaderingswijze voorop, waar-

bij de ondernemer in zijn winststreven zich 

telkens geplaatst ziet voor een afweging van 

de factorkosten om tot eventuele mechanisatie 

over te gaan. Volgens Fischer zijn de bezwaren 

tegen deze aanpak evident. Er moeten immers 

vele bedrijven onderzocht worden en niet elk 

bedrijfsarchief is even toegankelijk. Boven-

dien is het met deze methoden uiterst moei-

lijk generaliserende conclusies te trekken. 

 12  Van Zanden, ‘Economische groei in Nederland’, 
66-67.
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Hieruit blijkt dat het een hachelijke zaak is 

om van ‘de oorzaken van de late Nederlandse 

industriële ontwikkeling’ te spreken. Wel zijn 

er lokale en regionale oorzaken aan te geven, 

maar meer ook zeker niet.13

 3.3   Industriële ontwikkelingen in 

Nederland, 1880-1914

De nederlandse overheid voerde in de 

tweede helft van de negentiende eeuw 

een vrijhandelsbeleid. De vrijstelling van in-

voertarieven op een groot aantal producten 

voor de Nederlandse markt in 1877 en de verla-

ging van de invoertarieven in de omringende 

landen zorgden voor een groei en bloei van het 

Nederlandse bedrijfsleven. Hiervan profiteer-

de de Nederlandse economie volop. In grote 

lijnen ontstond er tot de Eerste Wereldoorlog 

een internationale economische integratie. 

Hierdoor kwam ook in Nederland het proces 

van industrialisatie in een stroomversnelling. 

Deze internationalisering en toenemende 

industrialisatie in Nederland stimuleerden 

investeringen in de infrastructuur. Het omge-

keerde deed zich ook voor. Zo leidde de aanleg 

van spoorwegen begin jaren zestig in de ne-

gentiende eeuw tot de eerste grote industriali-

satiegolf in Nederland. Het leidde tot de op-

bloei van de Nederlandse metaalnijverheid.14 

Als gevolg van de aanleg van wegen, kanalen 

en de opkomst van het spoorwegvervoer, daal-

den transportkosten en namen binnenlandse 

afzetmogelijkheden toe, hetgeen de integratie 

van zowel nationale als internationale mark-

ten stimuleerde. De internationalisering leid-

 13  Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 20-21.
 14  De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 185.

de wel tot een verheviging van de concurren-

tie. Vooral kleinere bedrijven hadden moeite 

met de internationale vervlechting van de 

markten. Vaak konden deze ondernemingen 

niet op tegen de grootschalig producerende 

buitenlandse concurrenten.15

Doordat de concurrentie voor het Neder-

landse bedrijfsleven in de negentiende eeuw 

toenam, ontstond er bij ondernemers meer 

animo tot samenwerking. Aanvankelijk 

kwamen er samenwerkingsvormen met een 

bedrijfstak overstijgend karakter tot stand. De 

Maatschappij voor Nijverheid en Handel en 

de in 1851 opgerichte Vereeniging tot Bevor-

dering van Fabrieks- en Handwerknijverheid 

in Nederland waren daar voorbeelden van. 

Hiernaast bestonden er rond 1900 naar regio 

ingedeelde Kamers van Koophandel die als 

adviserend orgaan fungeerden van het be-

drijfsleven en de lokale, regionale en nationale 

overheid. De Kamers van Koophandel en Fa-

brieken waren een bij wet geregelde vorm van 

samenwerking. Rond de eeuwwisseling hiel-

den deze instellingen zich vooral bezig met 

het informeren van ondernemers over wetten 

en maatregelen van overheden. Tot aan de 

Eerste Wereldoorlog bleef hun betekenis be-

perkt door het ontbreken van samenwerking 

en coördinatie. Vaak stond de lokale belangen-

behartiging op de voorgrond.16

Vóór 1900 waren vooral lokale en regionale 

samenwerkingsverbanden van ondernemers 

en ondernemingen actief. Ondernemers had-

den tot 1900 betrekkelijk weinig behoefte 

zich landelijk te organiseren. In de industrie 

 15  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 22.

 16  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 24-26.
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ontstonden eerst plaatselijke fabrikantenver-

enigingen, die zich later in een aantal gevallen 

aaneensloten in landelijke bedrijfstakorga-

nisaties, mede als gevolg van de opkomst van 

arbeidersorganisaties. Als eerste organiseer-

den zich regionaal geconcentreerde indus-

trieën, zoals de steenfabrieken langs de grote 

rivieren. Hierna volgden bedrijfstakken als 

de Rotterdamse graanhandelaren in 1884, de 

Enschedese textielfabrieken in 1888, de Schie-

damse jeneverstokers in 1893, de Amsterdamse 

diamant- en sigarenindustrie en de Dongense 

schoenfabrikanten in 1895, de Tilburgse wol-

lenstoffenfabrikanten en de Friese coöpera-

tieve zuivelfabrieken in 1897, de leerlooiers in 

Waalwijk in 1899, de Amsterdamse havenbe-

drijven en vemen in 1900, de Zaanse houtin-

dustrie en de verveners in Emmer-Compas-

cuum in 1901, de Limburgse mijnen in 1904 et 

cetera. Naast de groei van regionale organisa-

ties nam na 1885 ook het aantal landelijk ge-

organiseerde belangenverenigingen toe. Deze 

waren echter aanvankelijk gefragmenteerd en 

van weinig betekenis. Over het algemeen ver-

kozen ondernemingen rond 1900 autonomie 

boven samenwerking.17 Ook in de strohulzen-

industrie ontstond in de jaren 1900 een regio-

naal geconcentreerde bedrijfstakorganisatie. 

Zoals in hoofdstuk 2 is gesteld, kwamen veruit 

de meeste fabrikanten uit Noord-Brabant. 

Slechts enkele ondernemers waren te vinden 

in Limburg en de rest van het land. Zoals in zo 

veel fabrikantenverenigingen waren in deze 

bedrijfstak de ondernemers gesteld op hun 

autonomie en vooralsnog niet tot samenwer-

king te bewegen. Toch besloot een aantal zich 

 17  Van Waarden, ‘Regulering en Belangenorganisa-
tie van Ondernemers’, 234; zie tevens Bouwens en 
Dankers, Tussen concurrentie en concentratie, 24-27.

in de loop van de jaren 1900 aaneen te sluiten. 

Aan de hand van een aantal cases wordt ge-

analyseerd hoe de allereerste vereniging van 

strohulzenfabrikanten functioneerde. Zij zijn 

illustratief voor de wijze waarop ondernemers 

in deze industrietak samenwerkten.

 3.4   Industriële ontwikkelingen in 

Noord-Brabant, 1880-1914

Volgens Karel Veraghtert lag een 

aantal oorzaken ten grondslag aan de 

snelle industriële opgang van Noord-Brabant 

in de periode 1890 en 1914.18 In de eerste plaats 

was er sprake van een toenemende welvaart, 

die de bestedingskracht van de consument 

verhoogde. Ook groeide de bevolking in Neder-

land in het algemeen en in Noord-Brabant in 

het bijzonder waardoor de Brabantse industrie 

een stevige impuls kreeg. Bovendien was er 

sprake van een grotere concurrentiekracht bij 

Brabantse bedrijven door de lagere lonen die 

de arbeiders hier kregen in vergelijking met die 

van werknemers in andere Nederlandse fa-

briekscentra. Hoewel het loonniveau tegen het 

einde van de negentiende eeuw in de Brabantse 

fabrieken wel steeg, bleven de gemiddelde 

inkomens van industriearbeiders in de rest 

van Nederland toch nog een stuk hoger dan in 

Noord-Brabant. Ondernemers reageerden op 

deze loonstijgingen met arbeidsbesparende 

maatregelen en zochten naar efficiëntere wegen 

om arbeidskrachten in te zetten. Zo schakelde 

de arbeidsintensieve sigaren- en schoennij-

verheid na 1880 over van huisnijverheid naar 

productie in manufacturen. Dit waren werk-

 18  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern indus-
trieel gewest’, 192-194.
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plaatsen waar arbeiders werk verrichtten dat 

voorheen als huisnijverheid werd gedaan. Door 

deze concentratie van het fabricageproces was 

werkverdeling en specialisatie mogelijk.19 Ook 

ging een aantal ondernemers over op mecha-

nisatie om het loonaandeel in de kostprijs van 

het eindproduct te verlagen. Door de stijgende 

mechanisatiegraad in de fabrieken nam de 

behoefte aan gespecialiseerde vaklui toe.

Opvallend was de vestiging van talrijke 

nieuwe bedrijven in plattelandsgemeenten. 

Ook verbeterde in deze periode de verkeers-

infrastructuur waardoor het platteland werd 

opengelegd voor de industrie. Tevens speelde 

in dit industrialisatieproces de voortschrijden-

de elektrificatie een belangrijke rol. Ondanks 

de aanzienlijke toename van arbeidsbesparen-

de machines leidde dit niet tot een substantiële 

afname van de totale werkgelegenheid. Inte-

gendeel, door de stijgende afzet kwamen er 

talrijke arbeidsplaatsen bij. Zo vonden in 1909 

ruim 89.000 personen in Noord-Brabant em-

plooi in de industrie. Op een totale beroepsbe-

volking van 261.600 personen verdiende 34,2% 

zijn brood in de industrie. Er werkten naar 

verhouding veel meer mannen in de industrie 

dan vrouwen. In 1909 werkten slechts dertien-

duizend meisjes en vrouwen in de Brabantse 

fabrieken. Vooral in de traditionele nijverheden 

als textiel, kleding, schoenen en tabak, werk-

ten veel vrouwen. Dit was ook het geval in de 

elektrotechnische industrie. Philips had veel 

vrouwen in loondienst.20

Concluderend stelt Veraghtert dat in de 

 19  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en 
scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 
64-65; zie ook Veraghtert, ‘Van ambachtelijke 
nijverheid naar industriële produktie’, 229.

 20  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern indus-
trieel gewest’, 193.

jaren 1890-1940 in Noord-Brabant duidelijk 

de transitie plaatsvond van agrarisch gewest 

naar een moderne industriële regio. Niet al-

leen groeiden en moderniseerden traditionele 

bedrijfstakken, maar ook kwamen er nieuwe 

bedrijfssectoren tot stand die voor vele Bra-

banders werk opleverden. Een van die be-

drijfstakken was de strohulzenindustrie.

 3.5  Fabrikantensamenwerking

3.5.1 De eerste belangenorganisatie in de strohul-

zenindustrie

Zoals eerder gesteld, vond het kartel in 

ons land al in de eerste decennia van de 

twintigste eeuw ingang. In een groot aantal 

sectoren van de industrie ging men over tot de 

oprichting van werkgeversverenigingen. Dit 

was ook in de strohulzenindustrie het geval. De 

aanleiding voor de oprichting van de allereer-

ste belangenorganisatie was het uiteenlopend 

belang van strohulzenfabrikanten op het ge-

bied van de stroprijzen in het binnenland en 

de afzet van strohulzen, met name in het bui-

tenland. In 1904 nam de onrust bij een aantal 

ondernemers toe, omdat onderlinge afspraken 

niet werden nagekomen. Hoewel er op dat 

moment wel sprake was van een zekere samen-

werking tussen de fabrikanten, verliep deze al-

lerminst rimpelloos. Vooral de inkoop van stro 

leidde bij tijd en wijle tot verhitte gemoederen. 

Het lukte de ondernemers met enige regelmaat 

niet om één lijn te trekken ten aanzien van de 

stroprijs. In deze periode kochten de fabrikan-

ten hun stro voornamelijk in Baarle-Nassau, 

Alphen, Heeze, Leende, Geldrop, Zesgehuch-

ten, Someren, Asten, Lierop en Mierlo.

In de regio Baarle-Nassau kwam het in de 

tweede helft van 1904 tot enkele schermutse-
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lingen tussen verschillende strohulzenfabri-

kanten. Zo maakte J.B.C. Caron op 22 juli 1904 

bezwaar tegen de stroprijs die de Tilburgse 

ondernemer H. Verbunt te Baarle-Nassau 

betaalde. Verbunt besteedde in deze plaats 14 

gulden voor 1000 pond geschud stro, hetgeen 

voor Caron onacceptabel was. Hogere grond-

stofprijzen betekenden immers dat de prijzen 

van strohulzen onder druk kwamen te staan.21 

In vrijwel dezelfde periode tekende zich een 

ander conflict af en wel tussen Caron en Van 

Rijckevorsel te Vught. In twee brieven aan 

strohulzenfabrikant Knottnerus te Helmond, 

gedateerd 6 en 12 september 1904, beschuldigde 

Caron Van Rijckevorsel ervan zich onder aller-

lei voorwendsels te onttrekken aan gemaakte 

afspraken. Ook zou hij willekeurig en zonder 

enige noodzaak de stroprijs te Baarle-Nassau 

hebben verhoogd. Dit verplichtte Caron ook 

zijn stroprijzen aan te passen om aan voldoen-

de stro te komen. Tevens verweet Caron Van 

Rijckevorsel dat hij geen enkele vergadering 

van strohulzenfabrikanten bijwoonde en nooit 

op mededelingen reageerde. Caron was niet 

zo positief over een mogelijke samenwerking 

met de Vughtse ondernemer. In de brief van 12 

september 1904 eindigde Caron dan ook met: 

‘Hoe ook aangevat, zie ik geen kans om tot een 

goed resultaat te komen.’22 In augustus van dat 

 21  ACA, inv. nr. 230, Copyboek no 31: brief van J. B.C. 
Caron aan strohulzenfabrikant H. Verbunt d.d. 25 juli 
1904.

 22  ACA, inv. nr. 230, Copyboek no 31: brieven van J. B.C. 
Caron aan strohulzenfabrikant Knottnerus d.d. 6 en 12 
september 1904. In deze brieven deed Caron zijn 
beklag over Van Rijckevorsel te Vught. Hij wend-
de zich tot Knottnerus, omdat Van Rijckevorsel 
nooit reageerde op de brieven en mededelingen 
van Caron. Caron hoopte dat Knottnerus wel 
toegang tot Van Rijckevorsel zou krijgen. Zie 
hiervoor tevens de brief van J.B.C. Caron aan 
Van Beckhoven & Van Iersel te Leur d.d. 29 okto-
ber 1904.

jaar was Caron ook in aanvaring gekomen met 

de fabrikanten A. de Jong te Geldrop en Ch. van 

der Veeken & J. Vermeulen te Baarle-Nassau. De 

Jong werd verweten dat hij in Heeze stro had 

gekocht tegen een hogere prijs dan was afge-

sproken. In plaats van ƒ 11,50 had De Jong ƒ 13,- 

betaald. De brief aan De Jong, gedateerd 4 au-

gustus 1904, eindigde Caron met: ‘Als men zoo 

handelt, is het overbodig met elkaar te overleg-

gen.’ Van der Veeken & Vermeulen werd voor 

de voeten geworpen dat zij strohulzen in Lon-

den tegen lagere prijzen verkochten dan was 

afgesproken. Enigszins verbitterd had Caron 

het over een ‘bederven van de markt en dat de 

fabrikanten erg op weg zijn om elkaar de grond 

in te boren.’23 Door deze kwesties groeide bij 

een aantal strohulzenfabrikanten het besef dat 

de problemen uitsluitend door een intensieve 

samenwerking opgelost konden worden. Een 

prijsafspraak maken op basis van een bindend 

besluit zat er aanvankelijk kennelijk niet in, 

vandaar dat een aantal strohulzenondernemers 

overging tot het vormen van een prijskartel.

Het initiatief tot de oprichting van een fabri-

kantenbond ging uit van de Helmondse onder-

nemer H.J. Knottnerus.24 Aanvankelijk hadden 

enkele fabrikanten bedenkingen tegen de komst 

van een ondernemersorganisatie. Zo zag H. 

Verbunt alleen heil in een bond indien de bepa-

lingen daarvan zijn belang bevorderden. Ook 

 23  ACA, inv. nr. 230, Copyboek no 31: brieven van J. B.C. 
Caron aan Ch. van der Veeken & J. Vermeulen d.d. 1 
augustus 1904 en aan A. de Jong d.d. 4 augustus 1904. 
Zie hiervoor tevens brief van J.B.C. Caron aan 
Joh. Lohe d.d. 31 augustus 1904. In deze brief 
komt naar voren dat Caron geen zin heeft zich 
verder met De Jong in contact te stellen. Hij had 
namelijk met De Jong afgesproken om in Heeze 
niet meer dan ƒ 11,50 te betalen voor 1000 pond 
geschud stro. Later vernam Caron dat De Jong  
ƒ 13,- had betaald.

 24  ACA, inv. nr. 230, Copyboek no 32: brief van J. B.C. 
Caron aan H. J. Knottnerus d.d. 22 februari 1905.
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J.B.C. Caron was in het begin niet overtuigd van 

het nut van een ondernemersbond. In een brief 

van 22 februari 1904 aan Knottnerus deelde hij 

mee: ‘U kent ook mijn opinie, dus zou het geen 

doel treffen in eene commissie zitting te nemen. 

Ben natuurlijk niet tegen een bond wanneer het 

voor uitvoering vatbaar was maar zulks noem ik 

onmogelijk. Welke controlemiddelen denkt U 

zijn uitvoerbaar? Geen onzer wil zijn afnemers 

aan een ander meedeelen. Zijn al de hulzen, ook 

al hebben zij hetzelfde gewicht, van dezelfde 

kwaliteit? Wat wordt er niet schandelijk ge-

knoeid met gelegaliseerde factuurs voor Ame-

rica. Men noemt afnemers die in America niet 

opzien tegen een valschen eed en vermoedt dat 

er fabrikanten zijn die met hunne handtekening 

onjuiste factuur bekrachtigen enz. enz. Kortom 

ziet U kans zulks door bepalingen en voorschrif-

ten dit te beletten mij goed, verneem dan gaarne 

hoe.’25 Ook Ch. van der Veeken vertolkte wellicht 

de mening van andere fabrikanten die voor een 

op te richten ondernemersbond weinig voelden. 

Een dergelijke bond was volgens Van der Veeken 

alleen mogelijk indien er bindende afspraken 

zouden komen op het gebied van de stroprijzen. 

Ook was hij voorstander van een commissie die 

verantwoordelijk was voor de aankoop van stro 

in de regio Baarle-Nassau.26 Vooral in deze streek 

zaten de fabrikanten in elkaars vaarwater en 

bepaalden vaak hun eigen stroprijzen.27

 25  ACA, inv. nr. 230, Copyboek no 32: brief van J. B.C. 
Caron aan H. J. Knottnerus d.d. 22 februari 1905.

 26  ACA, inv. nr. 42, Correspondentie 1905: brief van Ch. 
van der Veeken aan J. B.C. Caron d.d. 17 juli 1905.

 27  ACA, inv. nr. 43, Correspondentie 1905: brieven van 
H.J. Knottnerus aan J.B.C. Caron d.d. 20 februari en 9 
augustus 1905; ACA, inv. nr. 46, Correspondentie 1907: 
briefkaart Van Beckhoven & Van Iersel aan J.B.C. Caron 
d.d. 23 juli 1907. De brieven van Knottnerus geven 
aan dat er een bond van strohulzenfabrikanten 
wordt opgericht en dat er sprake is van een con-
cept-contract en reglement voor deze bond. De 
exacte oprichtingsdatum is echter niet bekend.

3.5.2 Kartelvorming in de  

strohulzenindustrie

Ondanks alle bedenkingen kwam er in au-

gustus 1905 toch een belangenorganisatie tot 

stand. Het doel was het bewerkstelligen van 

een grotere uniformiteit in de stroprijzen.28 

De ondernemers trachtten hiermee te voorko-

men dat deze door de boeren te hoog zouden 

worden opgedreven. Hogere grondstofprijzen 

betekenden immers doorberekening in de 

prijzen van strohulzen, hetgeen riskant was, 

met name voor de internationale afzet. De 

correspondentie van J.B.C. Caron bevat over 

deze periode geen notulen van vergaderingen. 

Hierdoor is het lastig een beeld te krijgen van 

het exacte aantal aangesloten fabrikanten. 

Wel blijkt uit de correspondentie dat in 1905 

in ieder geval de volgende fabrikanten waren 

aangesloten: Van Aken te Oudenbosch, Van  

Beckhoven & Van Iersel te Etten en Leur, Caron 

te Stratum, Knottnerus te Helmond, Van Dam 

te Helmond, Govers te Zesgehuchten/Geldrop, 

Oerlemans & Zonen te Vrijhoeve-Capelle/Hel-

mond, Van Rijckevorsel te Vught en Verbunt te 

Tilburg.29 Uit de samenstelling van de groep 

blijkt dat de bond in feite een Brabantse aan-

gelegenheid was. In de daaropvolgende jaren 

maakten ook de volgende fabrikanten deel 

uit van de werkgeversvereniging: Cremer te 

Breda, Kehlenbrink & Co te Oosterhout, Lohe 

te Deurne, Pillot & Van Beek te Zundert, Slits 

te Venray, Stevens te Didam en Van der Veeken 

  28  ACA, inv. nr. 230, Copyboek no 31: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt d.d. 25 juli 1904.

 29  ACA, inv. nr. 43, Correspondentie 1905: de genoem-
de fabrikanten komen met enige regelmaat 
terug in de briefwisselingen met J.B.C. Caron. 
Hieruit blijkt hun betrokkenheid met de bond 
van strohulzenfabrikanten.
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te Baarle-Nassau.30 In de eerste jaren vormden 

J.B.C. Caron en H.J. Knottnerus het bestuur 

als respectievelijk voorzitter en secretaris.31 Na 

het faillissement van Knottnerus in 1907 nam 

Verbunt het secretariaat over.32

Het samenwerkingsverband van de strohul-

zenfabrikanten had karteltendenties. Zo wa-

ren de aangesloten fabrikanten verplicht zich 

te houden aan de onderling gemaakte prijsaf-

spraken. Bij dit prijskartel golden maximum-

prijzen waarboven een lid niet mocht kopen. 

Indien een fabrikant door strogebrek in zijn 

regio de stroprijs aldaar wilde verhogen, rust-

te op hem de verplichting alle aangesloten 

leden daarvan op de hoogte te stellen. Wie 

zich hieraan niet hield en daarvoor geen goede 

reden kon aanvoeren, maakte zich schuldig 

aan frauduleuze handelingen en riskeerde 

minimaal een berisping of in het uiterste geval 

een boete van ƒ 250,-. Er zouden geen proble-

men rijzen indien, bij een eventuele prijsver-

hoging, hiervan onmiddellijk kennis werd 

gegeven aan de andere fabrikanten. Vergade-

ringen van de fabrikantenvereniging werden 

 30  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van de 
Tilburgse strohulzenfabriek aan J. B.C. Caron d.d. 11 
november 1909. Deze brief bevat de uitnodiging 
voor een vergadering van alle op dat moment 
aangesloten bedrijven.

 31  ACA, inv. nr. 42 t/m 56, Correspondentie 1905-1911; 
ACA, inv. nr. 54, Correspondentie 1911. In dit jaar 
treedt de secretaris van het bestuur van strohul-
zenfabrikanten af. Dat is tot 1911 Verbunt ge-
weest. Daarna werd hij waarschijnlijk herkozen. 
Uitnodigingen, convocaties en dergelijke bleven 
immers daarna van zijn hand komen. Caron 
blijft vooralsnog voorzitter. Zie tevens: ACA, inv. 
nr 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. Caron aan J. 
van Aken d.d. 13 november 1905.

 32  ACA, inv. nr. 230, Copyboek no 34, brief van Caron 
aan H. J. Stevens d.d. 14 maart 1907. Hierin geeft Ca-
ron aan dat hij het faillissement van Knottnerus 
sedert jaren voorzien had. Als vermoedelijke 
oorzaken gaf hij aan: ‘Te kostbaren aanleg, 
gebrek aan bedrijfskapitaal, aanhoudend verlies 
op de papierfabricatie enzovoort.’

doorgaans door de voorzitter en secretaris 

uitgeschreven. Ook aangesloten leden konden 

in voorkomende gevallen een verzoek doen 

om de fabrikanten bijeen te roepen. Vrijwel 

altijd stonden dan de stroprijzen in de diverse 

regio’s op de agenda.33

 3.5.3  Samenwerking onder druk

3.5.3.1 De strokwestie te Alphen en  

Baarle-Nassau, 1905-1907

In het algemeen trachtten de fabrikan-

ten zich in de periode 1905-1914 te houden 

aan de afspraken in het algemeen en prijsaf-

spraken in het bijzonder. De ondernemers 

probeerden op deze wijze ongebreidelde 

concurrentie te voorkomen of in ieder geval 

te minimaliseren en de strohulzenindustrie 

te stimuleren. Dit lukte echter niet altijd. In 

een aantal gevallen vormden de prijsafspraken 

voor de fabrikanten een te nauw keurslijf, 

waarmee zij in deze jaren kennelijk moeite 

hadden. Zo schreef strohulzenfabrikant Van 

Aken te Oudenbosch in november 1905 aan 

Caron: ‘Door deze stel ik Ued. in kennis, dat het 

voor mij onmogelijk is voor den tegenwoor-

digen prijs van het stroo, voldoende stroo te 

bekomen om mijne fabriek gaande te houden. 

Reeds gedurende 4 weken heb ik slechts met de 

helft der machines 4 dagen per week kunnen 

werken. Men besteedt hier ter plaatse en ook 

elders evenveel geld voor ruw stroo als wij voor 

het schoongeschud stroo volgens onderlinge 

  33  ACA, inv. nr. 42 t/m 70, Correspondentie 1905-1914: 
er zijn tal van brieven beschikbaar waaruit blijkt 
dat fabrikanten gehouden werden aan prijs-
afspraken in een bepaalde regio. Fabrikanten 
reageerden vrijwel meteen op overtredingen; zie 
ook ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van 
de Tilburgse Strohulzenfabriek aan J. B.C. Caron d.d. 15 
oktober 1909.
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overeenkomst mogen betalen. Te Alphen en 

Baarle-Nassau is het eveneens slecht gesteld. 

Daar ik als lid van den Bond der Stroohulzen-

fabrikanten in deze niet wil handelen zonder 

mijne medeleden in kennis te hebben gesteld, 

ben ik zoo vrij U als voorzitter van den Bond te 

verzoeken: Al de leden van den Bond in kennis 

te willen stellen, dat ik door nood gedwongen, 

verplicht ben den prijs van het stroo vanaf mor-

gen, met 1 gulden te verhoogen en alzoo te  

Alphen en te Baarle-Nassau twaalf gulden voor 

het schoongeschud stroo te betalen. Ook stel  

ik U voor op kosten van den Bond morgen  

9 november al de leden telegraphisch hiervan 

in kennis te stellen, zoodat allen hunne agen-

ten de verhooging van prijs gelijktijdig kunnen 

mededeelen. Mocht U hiermede niet accoord 

gaan en mij andere middelen aan de hand kun-

nen doen om voldoende stroo te verkrijgen, 

zoo verwacht ik van Ued. morgen voor des na-

middags twee ure een telegram, daar ik op uur 

mijne agenten telegraphisch hiervan in kennis 

stel.’34 Op Van Aken werd vervolgens druk 

uitgeoefend zich toch aan de prijsafspraken te 

houden. Hoewel hij het niet eens was met het 

bepalen van de stroprijs, conformeerde Van 

Aken zich toch aan de afspraken van de werkge-

versvereniging.35

Ook in 1906 zorgde de strokwestie voor de 

nodige moeilijkheden. Zo lapte in februari van 

dat jaar een van de aangesloten fabrikanten 

gemaakte afspraken aan de laars. De documen-

tatie verraadt echter niet om wie het ging. Wel 

verhoogde deze ondernemer zonder overleg 

 34  ACA, inv. nr. 43, Correspondentie 1905: brief van J. 
van Aken aan J. B.C. Caron d.d. 8 november 1905. De 
prijs van ƒ 12,- werd betaald voor 1000 pond 
schoon geschud stro.

 35  ACA, inv. nr. 43, Correspondentie 1905: brief van J. 
van Aken aan J. B.C. Caron d.d. 11 november 1905.

met de anderen de stroprijs. In dezelfde maand 

dreigde strohulzenfabrikant Van Rijckevorsel 

zijn lidmaatschap van de bond op te zeggen. 

Hij gaf hiervoor geen concrete redenen aan, 

maar naar alle waarschijnlijkheid gebeurde dit 

uit onvrede met de koers van de bond en voelde 

hij zich door de gemaakte afspraken te zeer 

beknot in zijn vrijheid. De reactie van Caron op 

de handelwijze van Van Rijckevorsel was niet 

optimistisch: ‘Mij dunkt het raakt mis met de 

bond.’ Toch stapte Van Rijckevorsel vooralsnog 

niet uit de fabrikantenvereniging.36

In de loop van 1906 bleef de strokwestie te 

Alphen en Baarle-Nassau een belangrijke rol 

spelen. Zo verhoogde in mei van dat jaar Van 

Rijckevorsel zonder enige aanleiding de stro-

prijs te Alphen met ƒ 1,- per 1000 pond geschud 

stro. In een brief aan Knottnerus, gedateerd 

op 3 mei, stelde Caron dat er op dat moment 

voldoende stro te krijgen was en dat daarom 

een prijsverhoging niet aan de orde was. Caron 

besloot zijn betoog met: ‘Halen elkaar het geld 

uit de zak om de boeren te spekken en concur-

reeren met hooger stroo, garen en draadprijzen 

als gekken alhoewel er te veel orders binnen-

komen.’ Caron wilde dan ook een vergadering 

van strohulzenfabrikanten beleggen om deze 

kwestie te bespreken.37 Wat de afloop hiervan 

was, laat de documentatie niet zien. Naar alle 

waarschijnlijkheid waren de problemen onvol-

doende opgelost, want in september namen de 

spanningen tussen de ondernemers toe.

De strohulzenfabrikanten kampten niet 

lang daarna met een fors tekort aan stro dat 

zeker tot in het najaar zou aanhouden. Vanaf 

  36  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt d.d. 20 februari 1906.

 37  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. 
Caron aan Knottnerus d.d. 3 mei 1906.
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mei tot aan november leidde dit tot regelmati-

ge prijsverhogingen waarmee de fabrikanten 

niet blij waren. Het gebrek aan stro leidde 

bij een aantal fabrikanten tot problemen. Zo 

klaagde J.B.C. Caron in een brief gericht aan 

zijn strokoopman W. Verduin, gedateerd op 13 

september 1906, dat hij zijn productie moest 

stilleggen en dat zijn ‘volk’ daardoor wegliep. 

Met ‘volk’ bedoelde Caron zijn afnemers. Hij 

oefende vervolgens druk uit op Verduin om 

toch stro te leveren.38

In de weken erna namen de spanningen 

tussen de ondernemers verder toe. Caron had 

op 25 september 1906 van Knottnerus en Van 

Beckhoven & Van Iersel vernomen dat de Til-

burgse fabrikant Verbunt op eigen houtje de 

stroprijzen te Alphen en Baarle-Nassau had 

verhoogd met ƒ 1,25 per 1000 pond geschud 

roggestro. Caron besloot, na overleg met enke-

le andere ondernemers, deze prijsverhoging 

niet toe te passen en Verbunt met deze han-

delwijze te confronteren. Verbunt was echter 

duidelijk in zijn reactie. Het stuitte hem juist 

tegen de borst dat andere fabrikanten zich 

niet aan de afspraken hielden. Zijn strokoop-

man had immers gereageerd op de strokoop-

lieden van andere strohulzenfabrikanten, die, 

om aan voldoende stro te komen voor hun op-

drachtgevers, een hogere prijs hadden betaald. 

Deze zienswijze van Verbunt viel niet in goede 

aarde bij Caron en deze stelde dan ook dat dit 

gedrag ‘ten koste van hun portemonnee’ zou 

gaan. Ook zouden volgens Caron ‘de inkopers 

duur en slecht stro kopen en de boeren zou-

den de fabrikanten uitlachen.’39

 38  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. 
Caron aan W. Verduin d.d. 13 september 1906.

 39  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt d.d. 25 september 1906.

De situatie dreigde in oktober te esca-

leren. Het voortbestaan van de nog prille 

vereniging van strohulzenfabrikanten 

stond op het spel. In een brief van 8 okto-

ber deed A. Hendrikx, de strokoopman van 

Caron in de regio Alphen en Baarle-Nassau, 

een vurige oproep om de prijzenoorlog te 

beteugelen. Hij vroeg aan Caron om iets te 

doen aan ‘de knoeierij van Alphen.’ Daar be-

taalden kooplieden van andere strohulzen-

fabrikanten ƒ 14,- per 1000 pond geschud 

roggestro en volgens Hendrikx zou men 

‘hier last mede krijgen.’40 Caron gaf vervol-

gens in een brief aan Knottnerus, gedateerd 

op 12 oktober 1906, zijn ongezouten me-

ning over de kwestie en riep de fabrikanten 

Knottnerus en Verbunt op om de ‘dwazen 

strijd toch te doen ophouden.’ Hij vervolg-

de voorts met: ‘Vergeef mij dat ik U mijn 

opinie meedeel maar als de kopstukken 

van den Bond zoo handelen is het beter 

deze ontbonden wordt om ons verder niet 

belachelijk te maken.’41 Om deze kwestie 

te regelen vond er op 16 oktober te Tilburg 

een vergadering plaats van de betrokken 

strohulzenfabrikanten met hun strokoop-

lieden. Naast Caron waren ook Van  

Rijckevorsel, Knottnerus, Verbunt, Van 

Beckhoven & Van Iersel en Van Aken aan- 

wezig. Met name deze ondernemers betrok-

ken hun stro uit de regio Alphen en Baarle- 

Nassau. Na intensief overleg besloten de 

fabrikanten over te gaan tot een verlaging 

 40  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. Ca-
ron aan Knottnerus d.d. 9 oktober 1906: hierin schrijft 
Caron aan Knottnerus dat hij een noodoproep 
van zijn strokoopman uit Alphen en Baarle- 
Nassau heeft gekregen.

 41  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. 
Caron aan Knottnerus d.d. 12 oktober 1906.



94

kartelvorming in een verdwenen industrie

van de stroprijzen in deze regio. Hiermee 

leek de kou uit de lucht.42

Door de steeds stijgende stro- en jutegaren-

prijzen was Caron medio januari 1907 genood-

zaakt de prijzen van strohulzen te verhogen. 

Dit leverde problemen op met afnemers in 

binnen- en buitenland die bezwaren hadden 

tegen de gestegen prijzen van strohulzen.43 Hij 

oefende daarom druk uit op Knottnerus, Van 

Aken, Van Rijckevorsel, Verbunt, Van Beckho-

ven & Van Iersel en Van Dam om de stroprijs te 

Baarle-Nassau en Alphen met ƒ 0,50 per 1000 

pond te verlagen tot ƒ 12,50.44 Deze poging mis-

lukte omdat Van Rijckevorsel niet inging op 

het voorstel van Caron.45 Ook Van der Veeken 

 42  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. Ca-
ron aan Van Beckhoven & Van Iersel, Van Rijckevorsel 
en Van Aken d.d. 13 oktober 1906; zie tevens ACA, inv. 
nr. 231, Copyboek no 33: brief van Caron aan Knottne-
rus d.d. 13 oktober 1906.

 43  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34: brief van Caron 
aan distilleerderij ‘de Papegaai’ d.d. 15 januari 1907. 
Zie tevens ACA, inv. nr. 46, Correspondentie 1907-3: 
brief van J.S. Dudley te Dublin aan Caron, d.d. 14 
maart 1907. Dudley was een tussenagent van 
een aantal brouwerijen in Ierland, Engeland, 
Schotland en Duitsland. In deze brief liet hij het 
volgende weten: ‘It seems strange that it is since 
the last increase in price that the quality has 
been complained of. I trust that it is not a case of 
increasing the price and reducing the quality at 
the same time.’ Daarna bleef de klachtenstroom 
van dit bedrijf aanhouden. Men vond de prijs en 
kwaliteit van de strohulzen niet goed. Dit blijkt 
ook uit ACA, inv. nr. 46, Correspondentie 1907-3: 
brief van Dudley aan Caron d.d. 26 juni 1907, waarin 
Dudley schreef: ‘Again, your prices are in- 
creasing, while the French manufactures, of 
which I have soon samples here, have been 
reduced in price lately, and their quality is far 
superior to that of your manufacture.’

  44  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34: brief van J. B.C. 
Caron aan Van Aken, Van Rijckevorsel, Verbunt, Van 
Beckhoven & Van Iersel, Knottnerus en Van Dam d.d. 17 
januari 1907.

 45  ACA, inv. nr 231, Copyboek no 34: brief van J. B.C. Ca-
ron aan Van Rijckevorsel d.d. 4 februari 1907. Hierin 
spreekt Caron zijn teleurstelling uit over het feit 
dat Van Rijckevorsel niet heeft gereageerd op 
zijn schrijven van 17 januari 1907 die herhaald is 
op 23 januari 1907. Naar aanleiding hiervan is de 
stroprijs te Baarle-Nassau niet verlaagd.

werkte niet mee. Tot groot ongenoegen van 

Caron bleef de fabrikant uit Baarle-Nassau 

ƒ 14,- betalen voor 1000 pond geschud rog-

gestro.46 Op zijn beurt beschuldigde Van der 

Veeken Caron van prijsopdrijvende acties. Dit 

kwam de onderlinge relatie niet ten goede. De 

fabrikanten waren in algemene zin weliswaar 

vrij om hun stro ook uit regio’s van collega’s te 

betrekken, maar daarover diende dan wel te 

worden overlegd. Dit was echter lang niet altijd 

het geval, zoals dit voorbeeld laat zien. In een 

brief, gedateerd op 23 januari 1907, beschuldig-

de Van der Veeken Caron van prijsopdrijving 

in Baarle-Nassau. Hij verwoordde dat als volgt: 

‘Dat ik het stroo met een gulden verhoogd heb, 

dat moet u niet verwonderen, dat is grootelijks 

de schuld van uwe en andere agenten. Die 

loopen dagelijks Baarle en omstreken rond, 

en plagen de boeren om een kar strooi. Zelfs 

gaan zij zoover om bij de boeren, die aan mijne 

fabriek wonen om stroo te plagen, die anders 

bij mij geregeld en voor hun gemak leveren. 

Zelfs de boeren die op weg zijn om naar mijne 

fabriek stroo te brengen plagen zij om aan hen 

te leveren. Zoover heb ik het niet gebracht. 

Zoodoende is er voor mij geen kans om voor-

raad van strooi te krijgen, alhoewel ik aan de 

bron zit. Gij en andere komt bij mij de prijs 

steelen, volgens u beleeft, zonder mij ook te 

raadplegen.’47 Van der Veeken kwam Caron niet 

tegemoet, waardoor de fabrikant uit Stratum 

zich gedwongen zag de stroprijs naar ƒ 14,- te 

verhogen. Ook de andere fabrikanten pasten 

deze prijsverhoging toe.48

 46  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34: brief van J. B.C. 
Caron aan Van Rijckevorsel d.d. 4 februari 1907.

  47  ACA, inv. nr. 46, Correspondentie 1907: brief van Ch. 
van der Veeken aan J. B.C. Caron d.d. 23 januari 1907.

 48  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34: brief van J. B.C. 
Caron aan Van Aken d.d. 14 februari 1907.
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|  Afbeelding 28. Brief waaruit spanningen zichtbaar zijn tussen de diverse strohulzenfabrikanten 

ten aanzien van de stroprijs.



96

kartelvorming in een verdwenen industrie

Soms leidden methodes van fabrikanten 

ertoe dat zij elkaar gingen wantrouwen. Zo 

schreven Van Beckhoven & Van Iersel te Etten 

en Leur op 2 augustus 1907 aan J.B.C. Caron: 

‘Zoëven ontvangen wij van onzen strookooper 

te Alphen bericht, dat de commissionair van 

den Heer Verbunt nog steeds 14 gulden voor 

het stroo besteedt, alsook Max van Tilborg voor 

den Heer van Rijckevorsel. Onze opkooper 

heeft dien van Verbunt hieromtrent gesproken 

en ontving ten antwoord, dat hij nog geen or-

der had ontvangen dan voor 14 gulden. Indien 

onze afspraken zoo worden opgevolgd baat het 

al bitter weinig, dat wij vergaderingen hou-

den.’49 In een brief van 8 augustus 1907 lieten 

Van Beckhoven & Van Iersel Caron vervolgens 

weten: ‘Gisteren was Van Iersel te Baarle- 

Nassau en vernam dat de Heer Verbunt aldaar 

het stroo bij de boeren afhaalde à ƒ 14,- per 1000 

pond. Daar dit geheel in strijd is met het besluit 

der vergadering, hebben wij hem telefonisch 

naar de reden dezer handeling gevraagd, en ten 

antwoord ontvangen, dat hij bedoeld stroo had 

gekocht voor onze afspraak, dat middelerwijl 

de boer zijn voet had bezeerd en derhalve niet 

eerder had kunnen leveren. In hoeverre dit 

waarheid bevat, kunnen wij niet uitmaken, 

doch het klinkt ons wel wat vreemd.’ Van Beck-

hoven & Van Iersel keurden de handelwijze van 

Verbunt niet goed. Zij vreesden voor herhaling 

van dergelijke overtredingen bij andere fabri-

kanten. Beide ondernemers vonden het daarom 

wenselijk tijdens de eerstvolgende vergadering 

een boete vast te stellen op dit soort overtredin-

gen. Caron riep daarop, in zijn hoedanigheid 

als voorzitter, Verbunt ter verantwoording. In 

 49  ACA, inv. nr. 46, Correspondentie 1907: brief van 
Van Beckhoven & Van Iersel aan J. B.C. Caron d.d. 2 
augustus 1907.

een brief van 10 augustus 1907 liet Verbunt we-

ten dat zijn strokoopman inderdaad ƒ 14,- had 

betaald voor een paar wagens stro, maar dat dit 

was gebeurd uit een gebrek aan ondervinding. 

Hij vervolgde met: ‘Het spijt mij wel, dat het 

schijnt dat ik bij de Heeren Collega’s zoo weinig 

vertrouwen heb, ofschoon mijn gegeven woord 

ter vergadering, volgens mijn bescheiden mee-

ning even zoogoed is als dat der andere Heeren. 

U kunt ervan overtuigd zijn, dat ik niet langs 

slinksche wegen mijn stroo zoek te verschaffen 

en het ook steeds mijn doel is de strooprijzen 

zoo laag mogelijk te houden.’50 Hierna beleg-

den de fabrikanten verschillende vergaderin-

gen om de strokwestie te Alphen en Baarle- 

Nassau te bespreken. Uiteindelijk leidde dit 

tot een verlaging van de stroprijs. Vanaf  

1 september 1907 zouden de ondernemers  

ƒ 12,- betalen voor 1000 pond geschud rogge-

stro.51 In het najaar brachten de fabrikanten in 

goed overleg de stroprijs in deze regio terug 

 50  ACA, inv. nr. 46, Correspondentie 1907: brief d.d. 8 
augustus 1907 van Van Beckhoven & Van Iersel aan 
J. B.C. Caron; brief van de Tilburgse Strohulzenfabriek 
aan J. B.C. Caron d.d. 10 augustus 1907.

 51  Ten aanzien van de datum waarop de verlaging 
werd ingevoerd, spreken de bronnen elkaar 
tegen. In de brief van J.B.C. Caron aan Slits d.d. 
27 juli 1907 (ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34) 
benadrukt Caron dat tijdens de vergadering van 
26 juli is bepaald dat de stroprijzen te Alphen en 
Baarle-Nassau vanaf 29 juli naar ƒ 13,- en vanaf 
15 augustus naar ƒ 12,- worden verlaagd. In de 
brief van J.B.C. Caron aan de strohulzenfabri-
kanten d.d. 31 augustus 1907 (ACA, inv. nr. 231, 
Copyboek no 34) wordt deze prijsverlaging pas op 1 
september van kracht. Dit laatste gegeven wordt 
overigens bevestigd door een brief van Van 
Beckhoven & Van Iersel aan J.B.C. Caron d.d. 23 
augustus 1907 (ACA, inv. nr. 46, Correspondentie 
1907). In het betoog wordt 1 september aange-
houden.



97

3. de eerste fabrikantenorganisatie, 1905-1914

tot ƒ 11,- voor 1000 pond geschud roggestro.52 

Voorlopig leek de rust in deze regio terugge-

keerd. Maar hoe was de situatie elders?

3.5.3.2 De strokwestie in Oost-Brabant, 

1905-1907

Zeker in vergelijking met de streek rond  

Alphen en Baarle-Nassau traden er in dezelfde 

periode in Oost-Brabant minder spannin-

gen op tussen de aangesloten werkgevers. 

Briefwisselingen tussen de strohulzenfabri-

kanten en strokooplieden waren daar over 

het algemeen minder scherp van toon. In 

het algemeen stelden de ondernemers de 

stroprijzen zonder grote problemen vast en 

toonden daarbij een zekere eensgezindheid. 

Ook kwamen zij in de regel prijsafspraken 

na. Desalniettemin ontstond er onder hen, 

ook in deze regio, bij tijd en wijle onrust. Zo 

ontstond er in oktober 1906 een conflict tussen 

Caron en Knottnerus. Aanleiding was het feit 

dat Caron te Someren en Asten hogere stro-

prijzen had betaald dan Knottnerus. In een 

brief gedateerd op 26 oktober reageerde Caron 

geagiteerd op de aantijgingen van Knottnerus: 

‘Het gaat U toch niet aan om mij er een ver-

wijt van te maken dat ik te Someren en Asten 

meer dan U moet betalen zoo ik het stroo uit 

die plaatsen franco aan de fabriek verlang, 

rekening houdende met de groote afstand. De 

collega’s laden te Valkenswaard tegen dezelf-

de, ja hoogere prijzen dan ik voor dat stroo 

hier aan de fabriek betaal. Sedert jaren krijg ik 

 52  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 35: brief J. B.C. Caron 
aan J. van Aken d.d. 7 november 1907. Hierin doet 
Caron aan Van Aken, Verbunt, Van Beckhoven & 
Van Iersel, Oerlemans & Zonen en Van Rijckevor-
sel & Co het voorstel om vanaf 15 november in 
Alphen en Baarle-Nassau ƒ 11,- te betalen voor 
1000 pond geschud roggestro. Op 11 november 
gaan de fabrikanten met het voorstel akkoord.

bijna niets uit de Peel en moet helaas werken 

met duur stroo uit Baarle-Nassau. Wat is er 

nu op tegen dat ik mijn voordeel zoek?’ Hij 

vervolgde zijn brief met: ‘Het zal toch wel te 

gek zijn om alleen te loopen en dat U van mij 

verlangt dat ik geen stroo betrek waardoor U 

de gelegenheid gelaten wordt om billijker in 

te koopen. Verbunt mag toch ook meer geven 

voor het stroo aan zijn fabriek bezorgd. Geef 

ik niet meer, dan krijg ik niets. U koopt goed-

kooper te meer daar mij de pas is afgesloten 

door het vele laden te Valkenswaard, stroo dat 

ik vroeger bijna alleen betrok.’53

In 1907 vlogen de fabrikanten in deze regio 

elkaar vaker in de haren. Dit bleek onder meer 

uit het volgende. Begin februari betichtte 

Van Rijckevorsel Caron van prijsopdrijving in 

Valkenswaard. Caron had in deze plaats ƒ 0,50 

meer betaald voor 1000 pond geschud rogge-

stro. Hiervoor had hij echter goede redenen. 

Het stro dat weliswaar in Valkenswaard werd 

geladen, was voornamelijk uit Leende afkom-

stig. De boeren die het stro naar de fabriek 

van Caron in Stratum brachten, deden over 

de afstand van Leende naar Stratum ruim drie 

uur. Caron betaalde die hogere prijs omdat hij 

de boeren financieel tegemoet wilde komen. 

Anders zou hij geen stro krijgen. Bovendien 

had hij voor deze prijsverhoging van de andere 

strohulzenfabrikanten goedkeuring gekregen. 

Caron maakte dan ook een schampere opmer-

king aan het adres van Van Rijckevorsel: ‘Jam-

mer dat U nooit op de vergadering komt dan 

had U Uwe bezwaren kunnen mededelen.’54

Een half jaar later leken de rollen omge-

 53  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 33: brief van J. B.C. 
Caron aan Knottnerus d.d. 26 oktober 1906.

 54  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34: brief van J. B.C. 
Caron aan Van Rijckevorsel d.d. 8 februari 1907.
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draaid. Nu beschuldigde Caron strohulzenfa-

brikant Van Aken te Oudenbosch van prijsop-

drijving te Valkenswaard. Tegen de afspraak in 

had Van Aken ƒ 12,50 betaald voor 1000 pond 

geschud roggestro. Dit was ƒ 0,50 meer dan de 

andere fabrikanten hadden afgesproken. Ver-

ontwaardigd reageerde Caron als volgt: ‘Als de 

Heeren collega’s voortgaan met zich niet aan 

het afgesprokene te houden trek ik mij geheel 

terug en zal datgene doen wat het meest in 

mijn belang is.’55 Volgens van Aken had dit te 

maken met het eigenzinnig gedrag van zijn 

strokoopman M. Loos te Valkenswaard. Als be-

wijs hiervan had Van Aken een kopie van zijn 

brief aan Loos toegevoegd aan zijn schrijven 

dat gericht was aan Caron. In deze brief van 3 

september 1907 schreef Van Aken aan M. Loos 

het volgende: ‘Zoo juist vernemen wij dat U 

het stroo eigendunkelijk met ƒ 0,50 verhoogd 

hebt, waardoor ik met mijne collega’s in onge-

noegen kom. Aangezien ik U order gaf stroo 

te koopen à ƒ 24,- per 1000 kilo franco station 

Valkenswaard moet ik U doen weten, dat ik in 

geen geval genegen ben meer te betalen. Uwe 

bewering als zoude de Heer Caron de prijs om-

hoog hebben gedreven, is onjuist, daar hij mij 

thans de opmerking maakte van bovenstaand. 

Nu wij zeer veel aanvoer krijgen uit deze 

buurt, gelieve U niet te haastig te zijn met 

koopen.’56 Nu dit conflict in de kiem gesmoord 

was, richtte Caron zijn pijlen op enkele andere 

fabrikanten. In een brief van 6 september 1907, 

gericht aan Oerlemans te Helmond, gaf Caron 

aan niets meer van het prijsbeleid van andere 

fabrikanten te begrijpen. Hij verweet Oerle-

 55  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34: brief van J. B.C. 
Caron aan Van Aken d.d. 2 september 1907.

 56  ACA, inv. nr. 45, Correspondentie 1907, brief van J. 
van Aken aan J. B.C. Caron d.d. 3 september 1907.

mans, Van Aken en Verbunt van ongefundeer-

de en onverantwoorde prijsopdrijving tegen 

de afspraken in.57

De beschreven aanvaringen tussen een 

aantal ondernemers in beide regio’s laten 

duidelijk zien dat er in de eerste jaren van het 

bestaan van de bond van strohulzenfabrikan-

ten sprake was van een grote mate van on-

tevredenheid over de samenwerking. Enkele 

fabrikanten, zoals Caron, Van Rijckevorsel, 

Knottnerus en Verbunt, staken geregeld hun 

ongenoegen over het functioneren van de 

bond niet onder stoelen of banken. Er werd op 

enig moment dan ook de vraag gesteld of men 

wel door moest gaan met de samenwerking. 

Toch wilden de fabrikanten de vereniging la-

ten slagen, getuige de vele brieven die over en 

weer werden gestuurd om elkaar over de stro-

prijzen te overtuigen en deze te corrigeren. Er 

werden ook wel successen geboekt. Anderzijds 

stak bij tijd en wijle het aloude particularisme 

de kop op. Om aan voldoende stro te komen 

hanteerden fabrikanten wel eens hogere stro-

prijzen dan hun concurrenten. Zij waren im-

mers verantwoordelijk voor hun eigen bedrijf 

en werknemers. Afspraken met collega’s leken 

dan op die momenten minder belangrijk.

3.5.3.3 Ontwikkelingen in 1908-1909

Zowel correspondentie als copyboeken laten 

zien dat het jaar 1908 voor de strohulzen-

fabrikanten relatief rustig verliep. Er was 

voldoende stro en de prijzen hoefden niet 

geregeld verhoogd te worden om aan deze 

grondstof te komen. Aan deze betrekkelijke 

harmonie kwam in het najaar een einde en 

 57  ACA, inv. nr. 231, Copyboek no 34: brief van J. B.C. 
Caron aan Oerlemans d.d. 6 september 1907.
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de problemen leken zich weer op te stapelen 

voor de strohulzenfabrikanten. Zo werden zij 

in november geconfronteerd met een nieuwe 

concurrent die strohulzen tegen lagere prijzen 

op de markt bracht dan de andere strohulzen-

fabrikanten. Het betrof een tehuis voor ver-

waarloosde jongens dat onder toezicht stond 

van de Orde der Kruisheren. Op initiatief van 

J.L. Verduyn stichtte deze geestelijke orde te 

Uden een strohulzenfabriek ter bestrijding 

van de werkloosheid.58 De dagelijkse leiding 

was in handen van M. Vromans. Verbunt 

achtte de komst van deze nieuwe strohulzen-

producent niet gewenst en hij wilde dan ook 

een vergadering bijeenroepen om aan deze 

vorm van concurrentie paal en perk te stellen. 

Caron had sowieso al weinig vertrouwen in 

Vromans: ‘Zoo veel is zeker als die de lakens 

moet uitgeven, dan zal de zaak binnen een 

minimum van tijd op de flesch zijn.’ Hij vond 

een vergadering over deze kwestie dan ook 

niet opportuun en zag meer heil in overleg 

met de nieuwe fabrikant: ‘Mij dunkt, de eeni-

ge weg zou zijn door persoonlijk bezoek de 

directeur te overtuigen men onder de markt 

gaat, van winst geen sprake kan zijn, dus voor 

te rekenen, prijs van het stroo, garen, ijzer-

draad, loon, algemeene onkosten als zijnde 

rente, kapitaal, gebouwen en bedrijfskapitaal, 

machinerie, assurantie, belasting, rijksverze-

kering enzovoort.’59 Blijkbaar had dit gesprek 

succes, want in de daaropvolgende maanden 

laat de documentatie geen enkel conflict zien 

 58  Sanders, Uden is een begin van fabriek rijker gewor-
den, 35.

 59  ACA, inv. nr. 48, Correspondentie 1908: brief van 
Tilburgse Strohulzenfabriek aan J. B.C. Caron d.d. 12 
november 1908; zie tevens ACA, inv. nr. 232, Copy-
boek no 36: brief van J. B.C. Caron aan H. Verbunt d.d. 
13 november 1908.

waarbij dit bedrijf was betrokken.60 In 1909 

sloot de Udense strohulzenfabriek zich aan bij 

de vereniging van strohulzenfabrikanten.61

Verder deden zich in de laatste maanden van 

1908 nog enkele gevallen van prijsopdrijving 

voor. Zo klaagden de ondernemers Van Beck-

hoven & Van Iersel in een brief gedateerd op 14 

november 1908 dat het met de strohulzenpro-

ductie slecht was gesteld. Het bedrijf kreeg voor 

de prijs van ƒ 11,- per 1000 pond geschud rogge-

stro geen stro, terwijl de boeren de beschikking 

hadden over voldoende stro. De oorzaak was 

volgens Van Beckhoven & Van Iersel te vinden 

in het gegeven dat Verbunt ƒ 11,50 betaalde voor 

1000 pond geschud roggestro.62 Uit de bronnen 

blijkt niet of beide fabrikanten deze kwestie in 

der minne hadden geschikt. Ook was er in de-

cember nog een aanvaring tussen J. Govers en 

J.B.C. Caron. Caron beschuldigde Govers ervan 

dat hij zich niet had gehouden aan afspraken 

en de boeren in Heeze meer had betaald dan 

door de fabrikanten was overeengekomen. 

Verbolgen reageerde Govers op de aantijgingen 

van Caron: ‘Van ons niet gehouden te hebben 

aan de afspraak, is hier volstrekt geen sprake. 

Wel hebben wij geheel in het begin een enkele 

maal iets extra betaald voor directe levering, 

doch waren hiertoe genoodzaakt omdat er an-

ders hoegenaamd geen kans bestond, om direct 

aan stroo te komen, daar de boeren voorgaven 

vooreerst nog geen tijd te hebben, en wij geheel 

zonder stroo waren. Dit was u dan toch ook nog 

 60  ACA, inv. nr. 47, Correspondentie 1908; zie tevens 
ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36 (25 augustus 
1908-11 september 1909).

 61  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van J. B.C. 
Caron aan de strohulzenfabrikanten d.d. 5 augustus 
1909.

 62  ACA, inv. nr. 47, Correspondentie 1908: brief van 
Van Beckhoven & Van Iersel aan J. B.C. Caron d.d. 14 
november 1908.
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door ons persoonlijk medegedeeld.’63 Halsstar-

rig bleef Caron echter volhouden dat Govers 

zich niet had gehouden aan eerder gemaakte 

afspraken en om die reden zag hij zich dan ook 

genoodzaakt over te gaan tot een verhoging 

van de stroprijs teneinde aan voldoende stro te 

komen.64

Het jaar 1909 verliep tamelijk turbulent 

voor de strohulzenfabrikanten. De eerste 

perikelen deden zich al in januari van dat 

jaar voor. Op 14 januari had een vergadering 

plaatsgevonden waarin de ondernemers had-

den afgesproken de stroprijs in de regio  

Alphen en Baarle-Nassau op ƒ 10,- per 1000 

pond geschud roggestro te brengen. Tevens 

waren de fabrikanten akkoord gegaan met 

de verhoging van ƒ 1,- die Verbunt betaalde in 

verband met vervoerskosten. Het stro moest 

immers vervoerd worden van Alphen naar Til-

burg.65 Op 18 januari kreeg Caron van Verbunt 

een brief waarin hij aangaf de prijs te hebben 

verhoogd tot ƒ 11,50 per 1000 pond geschud 

roggestro. Hij was hiertoe gedwongen omdat 

Herremans, een strokoopman die in Alphen 

woonde en werkzaam was voor een Duitse 

fabriek, het stro te Alphen voor ƒ 11,- per 1000 

pond stro wilde opkopen. Verbunt wilde met 

de prijsverhoging voorkomen dat er, zoals 

in 1908, veel stro naar Duitsland zou worden 

geëxporteerd. Met deze maatregel wilde hij de 

Duitse firma afschrikken om in de regio  

Alphen en Baarle-Nassau stro te kopen. Ver-

bunt dacht hiermee het algemeen belang van 

 63  ACA, inv. nr. 47, Correspondentie 1908: brief van Jos 
Govers & Co aan J. B.C. Caron d.d. 13 december 1908.

 64  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van J. B.C. 
Caron aan J. Govers d.d. 23 december 1908.

 65  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van J. B.C. 
Caron aan A. Hendrikx-Nijssen d.d. 15 januari 1909; 
zie tevens brief van J. B.C. Caron aan Oerlemans d.d. 
14 januari 1909.

de Nederlandse strohulzenindustrie te die-

nen.66

Zijn optreden lokte echter enkele negatieve 

reacties uit. Zo beklaagde Hendrikx, de stro-

koopman van Caron in Alphen en Baarle- 

Nassau, zich over ‘de knoeierij onder de heren 

fabrikanten.’67 Ook Caron laakte het in zijn 

ogen prijsopdrijvend optreden van Verbunt, 

dat volgens hem niet in het belang was van de 

fabrikanten. Hij wilde immers uit concurren-

tieoverwegingen de stroprijs op ƒ 10,- houden. 

Strohulzen zouden anders te duur worden op 

de nationale en internationale markt. Caron 

verzocht daarom Van der Veeken te Baarle-Nas-

sau als intermediair op te treden en Herremans 

te bewegen niet meer voor stro te betalen dan 

de ondernemers tijdens de vergadering hadden 

afgesproken.68 Enkele dagen later, op 23 janua-

ri, berichtte Hendrikx Caron dat Van der Veek-

en in Baarle-Nassau ƒ 12,- per 1000 pond betaal-

de, indien het stro aan de fabriek zou worden 

afgeleverd. Ook Verbunt zou dezelfde prijs 

betalen.69 Hierop riep Caron Van der Veeken ter 

verantwoording. Deze was het slechts ten dele 

eens met Caron en hij fulmineerde: ‘dat het 

echt kinderwerk is, zoo met de strooprijzen te 

knoeien.’ Ten aanzien van de schuldvraag was 

Van der Veeken duidelijk een andere mening 

toegedaan. Het was niet hij, maar Caron die  

de prijzen had opgedreven. Van der Veeken 

benadrukte dat hij niet meer had betaald dan  

ƒ 11,-. De verantwoordelijkheid voor deze kwes-

 66  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van de 
Tilburgse Strohulzenfabriek aan J. B.C. Caron d.d. 18 en 
19 januari 1909.

 67  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van 
Hendrikx aan J. B.C. Caron d.d. 19 januari 1909.

 68  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van J. B.C. 
Caron aan Ch. van der Veeken d.d. 19 januari 1909.

 69  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van 
Hendrikx aan J. B.C. Caron d.d. 23 januari 1909.
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tie lag volgens hem dan ook eerder bij Caron, 

die immers zijn strokoopman de opdracht 

had gegeven ƒ 11,50 te betalen voor 1000 pond 

geschud roggestro. Hij beëindigde zijn brief 

gepikeerd door te stellen dat Caron maar stro 

in zijn eigen rayon moest kopen en het stro niet 

duurder moest maken dan het al was.70 Ook 

Verbunt deed een duit in het zakje. Hij had 

vernomen dat Hendrikx ƒ 12,- had betaald in de 

regio Alphen en Baarle-Nassau. Verbunt wilde 

weten of Caron hem daartoe opdracht had ge-

geven, omdat hij niet meer betaalde dan ƒ 11,50 

per 1000 pond geschud roggestro.71 Caron weet 

het geheel aan geknoei op de markt, waardoor 

zijn strokoopman niet goed meer wist welke 

prijs hij diende te hanteren. De bronnen geven 

de afloop van deze kwestie niet gedetailleerd 

weer. Wel blijkt uit een brief van Verbunt van 8 

februari dat hij zijn strokoopman de opdracht 

had gegeven zich te richten naar Hendrikx en 

dezelfde inkoopprijs van stro aan te houden.72 

Van de andere fabrikanten wordt over deze 

kwestie taal noch teken vernomen.

De gang van zaken rond de strokwestie te 

Alphen en Baarle-Nassau in januari 1909 bleef 

Caron kennelijk nog geruime tijd dwarszitten, 

hetgeen blijkt uit een brief die hij op 15 maart 

had geschreven aan strohulzenfabrikant H.J. 

Stevens te Didam. Op de vraag van Stevens of 

de werkgeversvereniging nog wel bestond, 

antwoordde Caron bevestigend, maar hij vond 

wel: ‘Het resultaat was gewoonlijk luttel, want 

steeds week een of ander van de afspraak af 

 70  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van Ch. 
van der Veeken aan J. B.C. Caron d.d. 26 januari 1909.

 71  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van de 
Tilburgse Strohulzenfabriek aan J. B.C. Caron d.d. 8 
februari 1909.

 72  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van de 
Tilburgse Strohulzenfabriek aan J. B.C. Caron d.d. 8 
februari 1909.

omdat het eigen belang voor ging. Ik voor mij 

zie, onder die omstandigheden, weinig nut 

van vergaderen. Men hoort elkaar uit en profi-

teert van het vernomene alléén voor zichzelf.’73

Medio 1909 ging het niet goed met de 

strohulzenindustrie. ‘Wij beleven een treuri-

gen tijd’, zo schreef Caron op 4 juni aan Van 

Rijckevorsel. Hij vatte die tijd als volgt samen: 

‘Slecht stroo, hoofdzakelijk onvoldoende ge-

schud, weinig orders en de orders die inkomen 

moeten worden uitgevoerd tegen véél te lage 

prijzen.’ Volgens Caron gaf Van Rijckevorsel 

het verkeerde voorbeeld, omdat hij strohulzen 

tegen te lage prijzen aanbood: ‘U verkoopt  

ƒ 0,20 per 1000 stuks lager dan ik en het is de 

groote vraag of ik aan die hulzen iets verdien.’ 

In augustus stond dan ook tijdens een verga-

dering van strohulzenfabrikanten de stroprijs 

centraal.74 Van Rijckevorsel wilde bovendien 

de ‘rotte hulzenprijzen’ agenderen.75 Het re-

sultaat van deze bijeenkomst was dat de fabri-

kanten het eens werden over de hoogte van de 

stroprijzen te Alphen en Baarle-Nassau. Ver-

der werden de minima van hulzenprijzen met 

opgave van maxima gewichten vastgesteld.76

 73  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van  
J. B.C. Caron aan H. J. Stevens d.d. 15 maart 1909.

 74  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van J.B.C. Ca-
ron aan Van Rijckevorsel d.d. 4 juni 1909. De volgende 
fabrikanten kregen een uitnodiging: H.J. Stevens 
te Didam, J. Pillot & Van Beek te Zundert, J. van 
Aken te Oudenbosch, J. Govers & Co te Geldrop, 
Van Beckhoven & Van Iersel te Leur, H. Verbunt 
te Tilburg, Th. Slits te Venray, Van Rijckevorsel te 
Vught, de Deventer strohulzenfabriek te Deven-
ter en de strohulzenfabriek onder auspiciën van 
de Kruisheren te Uden. Enkele dagen later kregen 
Oerlemans & Zonen te Vrijhoeve-Capelle en Hel-
mond en Joh. Lohe een uitnodiging. Onderwerp 
van gesprek was: bepaling van de stroprijs. Daar 
Ch. van der Veeken geen lid was van de bond, 
kreeg hij geen uitnodiging.

 75  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van  
J. B.C. Caron aan Th. Slits d.d. 4 augustus 1909.

 76  ACA, inv. nr. 232, Copyboek no 36: brief van J. B.C. 
Caron aan H. J. Stevens d.d. 9 augustus 1909.
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|  Afbeelding 29. Het optreden van de strohulzenfabrikantenvereniging ten opzichte van fraudu-

leuze handelingen van aangesloten leden.
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Een maand later diende de kwestie Slits 

zich aan. Uit de vergadering van 24 september, 

gehouden te ’s-Hertogenbosch, was naar voren 

gekomen dat de strohulzenfabrikanten van 

mening waren dat deze ondernemer uit Ven-

ray zich schuldig had gemaakt aan frauduleu-

ze handelingen en als gevolg hiervan een boe-

te van ƒ 250,- moest betalen. De bronnen geven 

de aard van deze zogenoemde frauduleuze 

handelingen niet weer, maar naar alle waar-

schijnlijkheid had Slits zich niet aan prijsaf-

spraken gehouden. En, zoals in een eerder be-

stek reeds is gesteld, stond bij overtreding van 

onderling gemaakte prijsafspraken een boete 

van ten hoogste ƒ 250,-. Ook hing Slits een 

royement als lid van de bond van strohulzen-

fabrikanten boven het hoofd.77 Hoewel over de 

afloop van deze kwestie niets bekend is, liep 

deze zaak naar alle waarschijnlijkheid met een 

sisser af. Uit latere bronnen blijkt namelijk dat 

Slits lid bleef van de bond.

Tegen het einde van 1909 namen de irrita-

ties bij een aantal strohulzenfabrikanten weer 

toe. Zowel in de regio Alphen en Baarle- 

Nassau als in de regio Someren en Asten re-

zen er conflicten die te maken hadden met 

de stroschaarste op dat moment. Zo nam de 

vergadering op 16 november het besluit de 

stroprijs in Alphen en Baarle-Nassau op ƒ 12,- 

per 1000 pond te brengen. Op 24 november 

berichtte echter Van Rijckevorsel te Vught dat 

zijn firma zich niet langer gehouden voelde 

aan de afspraken zoals die tijdens de laatste 

vergadering van strohulzenfabrikanten waren 

gemaakt. Hij wilde vrij zijn in de vaststelling 

 77  ACA, inv. nr. 233, Copyboek no 37: brief van J.B.C. Ca-
ron aan Verbunt d.d. 14 oktober 1909; zie tevens ACA, 
inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van de Tilburgse 
Strohulzenfabriek aan J.B.C. Caron d.d. 15 oktober 1909.

van de stroprijzen, omdat hij anders geen stro 

meer kon bemachtigen. Tevens voelde Van 

Rijckevorsel zich benadeeld, omdat enkele fa-

brikanten zich niet aan de prijsafspraken hiel-

den. Hij wees daarbij op het gedrag van Van 

Aken te Oudenbosch, Van Beckhoven & Van 

Iersel te Etten en Leur en Pillot & Van Beek te 

Zundert, die hun stro uit het Belgische Meerle 

haalden en daarvoor ƒ 1,50 per 1000 pond extra 

betaalden. Ook Verbunt te Tilburg betaalde  

in Alphen en Baarle-Nassau respectievelijk  

ƒ 1,- en ƒ 1,50 per 1000 pond meer dan was afge-

sproken.78 In de daaropvolgende weken bleef 

de situatie voor verschillende fabrikanten 

precair. Zij konden met moeite en alleen met 

prijsverhogingen aan stro komen.

Zo klaagde de opkoper van J.B.C. Caron 

steen en been. Hij schreef op 9 december 1909 

aan J.B.C. Caron: ‘Er is bijna aan geen stro te 

komen. Van der Veeken heeft van dinsdag af 

al rond gegaan met ƒ 14,- en ook nog een ander 

hier uit Baarle die altijd of nu dan veel geschud 

stro geladen heeft, laadt nu al wat ze krijgen 

kan, geschud en ongeschud dooreen, en die 

moet volgens ik hoor ook ƒ 14,- voor geschud 

betaald hebben.’79 Op 16 december berichtte 

Hendrikx zijn opdrachtgever dat Van der 

Veeken de prijs voor 1000 pond geschud stro 

reeds tot ƒ 14,50 had verhoogd. Ook Max van 

Tilborg, de strokoopman van Van Rijckevor-

sel, betaalde ƒ 14,50 om aan voldoende stro 

te komen. Hoewel Hendrikx voor ƒ 14,- niet 

aan stro kon komen, kreeg hij van Caron de 

 78  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van de 
Tilburgse Strohulzenfabriek d.d. 11 november 1909 aan 
J. B.C. Caron; zie tevens brief Van Rijckevorsel & Co 
aan J. B.C. Caron d.d. 24 november 1909.

 79  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van 
inkoper Hendrikx aan J. B.C. Caron d.d. 25 november en 
9 december 1909.
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opdracht vooralsnog niet meer te betalen.80 

De situatie in deze regio leek echter zodanig 

uitzichtloos dat Caron niet lang daarna over-

woog de stroprijs toch te verhogen. Hierin zag 

Verbunt echter geen heil en het was voor hem 

een raadsel waarom Caron zo weinig stro kon 

bemachtigen. Volgens Verbunt was er immers 

nog genoeg stro in de regio aanwezig. Zowel hij 

als Van Rijckevorsel konden immers nog aan 

voldoende stro komen. Dit was overigens niet 

opmerkelijk, omdat beide fabrikanten de boe-

ren ruim vergoedden voor het vervoer van stro 

naar Tilburg. De boeren verdienden dan per 

1000 pond geschud roggestro tot ƒ 1,50 extra en 

dat lieten de boeren niet aan zich voorbij gaan.81 

In hoeverre de fabrikanten afspraken maakten 

over de vervoerskosten die gemaakt moesten 

worden om het stro bij de fabrieken te krijgen, 

is niet duidelijk. Fabrikanten hadden het vrij-

wel altijd over de prijs van stro en vrijwel nooit 

over kosten die het vervoer van de boer naar het 

station met zich bracht.

In de volgende kwestie speelden de vracht-

kosten ook een zekere rol. Nu was Caron de 

ondernemer op wie andere fabrikanten hun 

pijlen hadden gericht. Het ging daarbij om 

de stroprijs die te Someren betaald moest 

worden. De Helmondse strohulzenfabrikant 

Oerlemans betaalde daar ƒ 14,- en kreeg tot 

zijn leedwezen voor dat bedrag vrijwel geen 

stro. Hij klaagde ‘dat wij uit Someren nog geen 

kar stroo hier aan de fabriek ontvingen en uit 

 80  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van 
Hendrikx aan J. B.C. Caron d.d. 16 en 19 december 1909.

 81  ACA, inv. nr. 49, Zie hiervoor de volgende brieven: 
Correspondentie 1909: brief van Hendrikx aan J.B.C. 
Caron d.d. 23 december 1909; brief van Verbunt aan 
J.B.C. Caron d.d. 24 december 1909; brief van Hendrikx 
aan J.B.C. Caron d.d. 28 december 1909; brief van Van 
Rijckevorsel aan J.B.C. Caron d.d. 29 december 1909; brief 
van Verbunt aan J.B.C. Caron d.d. 30 december 1909.

Asten een enkele.’82 Caron betaalde daar ƒ 15,- 

voor 1000 pond stro. Hij motiveerde zijn han-

delwijze als volgt: ‘Van Someren naar hier is 

men circa 6 uur onderweg. Als ik dus minstens 

geen gulden boven Uw prijs betaal, krijg ik 

niets.’83 Het betrof hier de afstand van Some-

ren naar Stratum die de boeren dan moesten 

afleggen. Hierop betichtte Oerlemans Caron 

van prijsbederving. Hij was van mening dat de 

fabrikant uit Stratum en Heeze niet zo’n hoog 

bedrag moest betalen voor het stro. Oerlemans 

reageerde vervolgens grimmig aan het adres 

van Caron: ‘Uw rayon om stroo te bekomen 

is toch reeds groot genoeg om in Someren en 

Asten den prijs niet te bederven. Hoe zoudt U 

het vinden, indien wij in Heeze en omstreken 

ƒ 15,- betaalden?’ Hij beëindigde zijn brief met 

een oproep aan Caron: ‘Het liefst zoude ons 

zijn om met gezamenlijk overleg ieder zijn 

deel te geven en de prijs zoo laag mogelijk te 

houden.’ 84 Caron verdedigde zich: ‘dat ik in 

het door U mij toegedachte rayon helaas ook 

geen stroo kan krijgen. Zéér veel wordt onge-

schud door Van Dam geladen en het geschud-

de wordt door Govers weggekocht. Bij hooge 

nood koop ik te Someren en Asten en daar kan 

ik ook niet terecht wijl U aan Sluis 11 laadt.’85 

Op 18 december reageerde Oerlemans op 

een dreigende manier die aan duidelijkheid 

niets te wensen overliet: ‘dat wij in overleg 

 82  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van Oerle-
mans & Zonen aan J.B.C. Caron d.d. 13 december 1909.

 83  ACA, inv. nr. 233, Copyboek no 37: brief van J. B.C. 
Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 11 december 
1909. Oerlemans had J.B.C. Caron telefonisch 
gevraagd hoeveel hij in Someren betaalde voor 
1000 pond geschud roggestro. Dit was ƒ 1,- meer 
dan Oerlemans in die plaats betaalde.

 84  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van Oerle-
mans & Zonen aan J.B.C. Caron d.d. 13 december 1909.

 85  ACA, inv. nr. 233, Copyboek no 37: brief van J. B.C. 
Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 14 december 1909.
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|  Afbeelding 30. Brief van de Dutch Straw Works Company aan fabrikant J.B.C. Caron d.d. 13 de-

cember 1909. De brief handelt over de stroprijzen in die tijd.
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met Deurne besloten hebben, dat indien U 

niet terugblijft in Lierop en Asten, wij in uwe 

omgeving zullen besteden voor het geschud 

stroo: prijs van Sluis 11 respectievelijk Deurne 

plus ƒ 1,- vracht of meer per 1000 pond. Het 

gaat toch niet om het stroo in onze omgeving 

duur te komen maken, terwijl U in uwe omge-

ving minder betaalt.’86 Deze conflicten geven 

een goed beeld van de wijze waarop fabrikan-

ten met elkaar communiceerden en elkaar de 

zwarte piet toespeelden. Hoe het in de daarop-

volgende jaren zou gaan, wordt in de volgende 

paragraaf uit de doeken gedaan.

3.5.3.4 De jaren 1910-1911

De bronnen laten over 1910 vrijwel geen con-

flicten van enige betekenis zien. Er was over 

het algemeen voldoende stro en de fabrikan-

ten lieten zich minder verleiden tot eigen-

belang. Beslissingen werden vaak unaniem 

genomen en fabrikanten hielden zich daar 

ook aan, hoewel er wel eens meningsver-

schillen waren over een mogelijke verlaging 

of verhoging van de stroprijs.87 Ook 1911 

liet geen grote verdeeldheid zien onder de 

 86  ACA, inv. nr. 49, Correspondentie 1909: brief van Oerle-
mans & Zonen aan J.B.C. Caron d.d. 18 december 1909.

 87  Uit tal van brieven, zowel in de corresponden-
tie als het copyboek (no 38: 1910-1911) komt 
dit beeld naar voren. Er is over het algemeen 
voldoende stro en fabrikanten overleggen meer 
over prijsverlaging dan over prijsverhoging. Pas 
tegen het einde van 1910 is het weer moeilijker 
om aan stro te komen. Zie hiervoor ACA, inv. 
nr. 52, Correspondentie 1910: brief van Hendrikx 
aan J. B.C. Caron d.d. 12 december 1910. Zie tevens 
ACA, inv. nr. 233, Copyboek no 38: brief van J. B.C. 
Caron aan W. Verduin (strokoopman van Caron te 
Leende) d.d. 21 december 1910; brief van J. B.C. Caron 
aan Oerlemans & Zonen d.d. 24 december 1910. In de 
laatste twee brieven klaagt Caron over het feit 
dat hij te weinig stro krijgt voor zijn fabriek te 
Stratum.

ondernemers.88 De situatie in de strohulzen-

industrie was in deze jaren trouwens toch al 

bemoedigend te noemen. Dit stelde althans 

Caron in een rapport gericht aan het Depar-

tement van Landbouw, Nijverheid en Han-

del te ’s-Gravenhage op 10 mei 1912. Hierin 

vermeldde hij: ‘Na de malaise, welke gedu-

rende de laatste jaren in deze industrie heer-

schte, wordt thans de gang van zaken in dit 

bedrijf gedurende 1911 niet alleen als gunsti-

ger dan vorige jaren, maar vrij algemeen ook 

als bevredigend gekenschetst. Weliswaar 

liepen de prijzen der grondstoffen: stroo en 

jute-garens, ook het laatste jaar weer eenigs-

zins op, doch daar stond tegenover, dat ook 

voor het fabrikaat betere prijzen waren te 

maken, terwijl de vraag naar stroohulzen 

voor export het geheele jaar voortdurend 

bijzonder levendig was. Voor enkele onder-

nemingen bedraagt de in 1911 geëxporteerde 

hoeveelheid zelfs het twintigvoud van die 

in 1910. Evenals vorige jaren waren de uitge-

voerde hulzen hoofdzakelijk bestemd voor 

Groot-Brittannië, Australië en de Vereenig-

de Staten van Noord-Amerika; voorts op het 

terrein van de werkgelegenheid. In verband 

met de levendiger vraag ging ditmaal het 

verkrijgen van voldoende werkkrachten met 

groote moeilijkheden gepaard; vooral aan 

 88  Zie hiervoor de correspondentie en gegevens uit 
het copyboek over dat jaar. De enige kritische 
benadering van elkaar is terug te vinden in: 
ACA, inv. nr. 234, Copyboek no 39: brief van J. B.C. 
Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 7 september 1911. 
Uit deze brief blijkt dat Oerlemans in Heeze  
ƒ 12,- tot ƒ 12,50 betaalde voor 1000 pond geschud 
roggestro, terwijl Caron in deze plaats ƒ 11,50 
betaalde. Als gevolg hiervan worden Caron en 
Govers gedwongen ook meer te betalen. Caron 
begrijpt de handelwijze van Oerlemans niet: 
‘Waarom nu reeds circa 100.000 kilo tegen zoo’n 
prijs opgekocht, ook voor minder had u stroo ge-
kregen en jaagt u noodeloos ons geld uit de zak.’
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|  Afbeelding 31. Uitnodiging voor een vergadering van strohulzenfabrikanten door H. Verbunt 

d.d. 17 juli 1911. Verbunt was destijds de secretaris van de eerste vereniging van strohulzenfabri-

kanten.
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jeugdige werklieden bestond bijna steeds 

behoefte.’89

Op 19 juli 1911 kwamen in Tilburg de 

strohulzenfabrikanten bijeen om de stroprij-

zen te bespreken. Ook de verkiezing van een 

nieuwe secretaris stond op de agenda. Hoewel 

de bronnen hierover geen uitsluitsel geven, 

mag verondersteld worden dat Verbunt her-

kozen werd als secretaris. Uit latere corres-

pondentie blijkt namelijk dat uitnodigingen, 

convocaties en dergelijke van de hand van 

Verbunt komen. Andere zaken die tijdens deze 

vergadering werden besproken, waren de rege-

ling omtrent het afhalen van stro bij de boeren 

en het prijsopdrijvend handelen van fabrikan-

ten.90 Met name deze laatste twee punten had-

den in het verleden tot nogal wat onenigheid 

geleid. Het was de ondernemers blijkbaar ernst 

om een einde te maken aan de verdeeldheid 

onder de fabrikanten. De notulen ontbreken 

echter zodat niet duidelijk is welke besluiten er 

werden genomen.

In het najaar van 1911 was er nog steeds spra-

ke van een zekere wil om intensiever samen 

te werken. De volgende voorbeelden getuigen 

daarvan. Zo werd er op 5 augustus een verga-

 89  ACA, inv. nr. 58, Correspondentie 1911: rapport van 
J.B.C. Caron aan het Departement van Landbouw, Nijver-
heid en Handel te ’s-Gravenhage d.d. 10 mei 1912. J.B.C. 
Caron is als voorzitter van de bond van stro- 
hulzenfabrikanten redelijk goed op de hoogte 
van het reilen en zeilen van zijn collega’s. Het rap-
port heeft hij onder meer geschreven op basis van 
informatie aangereikt door de andere onderne-
mers. Toch zet hij vraagtekens bij het gegeven dat 
bij sommige ondernemingen de export in 1911 
het twintigvoudige zou bedragen ten opzichte 
van 1910. Hij stelt dan ook: ‘Is onjuist of zachter 
uitgedrukt sterk overdreven. Vermeen, als 
voorzitter van den stroohulzenfabrikantenbond 
eenigszins den loop der zaken van mijne collega’s 
te kennen; toch zou ik er geen kunnen noemen, 
die 20 maal meer produceerde dan in 1910.’

 90  ACA, inv. nr. 54, Correspondentie 1911: agenda van de 
vergadering van strohulzenfabrikanten d.d. 19 juli 1911.

dering uitgeschreven om een besluit te nemen 

over het voorstel van Pillot. Deze wilde de 

stroprijs in de regio Alphen en Baarle-Nassau 

terugbrengen tot ƒ 12,- per 1000 pond geschud 

roggestro. De vergadering werd slechts bijge-

woond door de fabrikanten Pillot en Verbunt. 

Toch hadden de andere ondernemers de al-

gemene vergadering niet nodig om tot een 

besluit te komen. Op Oerlemans na zonden alle 

strohulzenfabrikanten een telegram waarin ze 

aangaven akkoord te gaan met de door Pillot 

voorgestelde prijsaanpassing van het stro.91

Ook uit een ander voorbeeld blijkt dat er 

sprake was van een zekere eensgezindheid. Zo 

betaalde in het najaar van 1911 Caron, evenals 

Lohe en de Boerenbond, te Deurne ƒ 12,- voor 

1000 pond geschud roggestro. Hij had echter 

vernomen dat Timmermans, de strokoopman 

van Van Aken in de regio Helmond en Deurne, 

bereid was in Deurne ƒ 13,- te betalen. Hierover 

maakte Caron zich zorgen. Als Caron in Deur-

ne stro wilde kopen, was hij immers genood-

zaakt ook ƒ 13,- te betalen. In een brief van 21 

oktober wees hij Van Aken op dat gevaar. Een 

week later reageerde Van Aken in het voordeel 

van Caron en Lohe. Hij had Timmermans de 

opdracht gegeven niet meer te betalen voor 

het stro dan Caron en Lohe. Van Aken gaf hier-

mee impliciet aan in Deurne één lijn te willen 

trekken met Caron en Lohe.92

Verder blijkt uit het bronnenmateriaal dat er 

in de laatste twee maanden een betrekkelijk in-

tensieve briefwisseling plaatsvindt tussen ver-

 91  ACA, inv. nr. 54, Correspondentie 1911: brieven van 
Verbunt aan J. B.C. Caron d.d. 3 en 5 augustus 1911.

 92  Zie hiervoor de volgende briefwisseling: ACA, 
inv. nr. 234, Copyboek no 40: brief van J. B.C. Caron 
aan J. van Aken d.d. 21 en 28 oktober 1911. Zie tevens 
ACA, inv. nr. 56, Correspondentie 1911: brief van J. van 
Aken aan J. B.C. Caron d.d. 27 oktober 1911.
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schillende strohulzenfabrikanten. Deze contac-

ten zijn over het algemeen positief van karakter 

en tonen aan dat er een grote bereidheid onder 

de ondernemers is om samen te werken. De 

pogingen en de wil om de stroprijzen zowel te 

Alphen en Baarle-Nassau als in de regio Deurne 

te verlagen, waren daar voorbeelden van.93

3.5.3.5 De jaren 1912-1913

Ook in 1912 lijkt het alsof de samenwerking 

tussen de fabrikanten zonder al te grote pro-

blemen verliep. Er zijn althans volgens de 

bronnen weinig aanwijzingen dat het niet 

boterde tussen de ondernemers. Wel deed 

zich in het najaar een conflict voor dat tot een 

verstoorde relatie leidde tussen enkele fabri-

kanten. Dit conflict is goed gedocumenteerd, 

waardoor deze ontwikkelingen wat uitvoe-

riger uit de doeken worden gedaan. In deze 

aanvaring kregen J.B.C. Caron en Oerlemans 

het met elkaar aan de stok, omdat laatstge-

noemde volgens Caron zich niet had gehou-

den aan de afspraak om alle fabrikanten op de 

hoogte te stellen van eventuele prijsstijgingen. 

In verband met stroschaarste zou Oerlemans 

eenzijdig de stroprijzen te Helmond en Sluis 

11 tot respectievelijk ƒ 13,- en ƒ 12,- per 1000 

pond hebben verhoogd.94 Hierdoor zouden 

de prijzen opgedreven worden en zouden de 

fabrikanten zoals Lohe te Deurne, Van Dam 

te Helmond en J.B.C. Caron te Stratum/Eind-

 93  ACA, inv. nr. 234, Copyboek no 40: brief van J.B.C. 
Caron aan Joh. Lohe d.d. 6 november 1911; brief van J.B.C. 
Caron aan Eduard Caron d.d. 16 en 30 november 1911. Zie 
tevens ACA, inv. nr. 56, Correspondentie 1911: brief van 
J. van Aken aan J.B.C. Caron d.d. 22 december 1911.

 94  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van 
J. B.C. Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 11 0ktober 
1912. Zie tevens ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 
1912: briefkaart Eduard Caron aan zijn vader J. B.C. 
Caron d.d. 10 oktober 1912.

hoven ook hogere prijzen in Helmond en aan 

Sluis 11 moeten betalen.95

Het geheel bleek echter op een misverstand 

te berusten. In een brief van 11 oktober bericht-

te Oerlemans Caron dat de fabrikanten deze 

prijzen tijdens een vergadering te Breda had-

den afgesproken. Verder waren er afspraken 

gemaakt over de stroprijzen te Alphen, Riel en 

Baarle-Nassau. Hier zouden de fabrikanten in 

de volgende weken ƒ 11,50 betalen voor 1000 

pond geschud roggestro.96 Van ‘eigendunkelijk 

handelen’ was dus geen sprake. Dit misver-

stand was ontstaan omdat Caron deze verga-

dering niet had bijgewoond en Oerlemans had 

verzuimd Caron op de hoogte te brengen van 

de besluiten van de gezamenlijke fabrikan-

ten.97 Desondanks bleef Caron sceptisch over 

de kwestie. Hij stond op het standpunt dat een 

prijsverhoging, vooral te Helmond en Sluis 11, 

niet gewenst was. In zijn antwoord aan Oerle-

mans verwoordde Caron dit als volgt: ‘ik be-

treur het echter, dat men gedurende Uwe afwe-

zigheid Uwe instructies niet heeft opgevolgd 

en ik U aan onze afspraak moest herinneren. 

Het ligt echter voor de hand, dat de prijsver-

hooging te Helmond en Sluis 11 mij interesseert 

en vermoed ik, dat U wel reden zult hebben om 

er toe over te gaan, alhoewel ik vermeen, wij 

er op het oogenblik geen bos stroo meer door 

 95  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van 
J. B.C. Caron d.d. 11 oktober 1912 aan Oerlemans 
& Zonen; brief van Dutch Straw Works Company 
(Oerlemans) d.d. 15 oktober 1912 aan J. B.C. Caron; brief 
van J. B.C. Caron d.d. 16 oktober 1912 aan Oerlemans & 
Zonen; brief van J. Lohe d.d. 15 oktober 1912 aan J. B.C. 
Caron.

 96  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van Oerle-
mans & Zonen aan J.B.C. Caron d.d. 11 oktober 1912.

 97  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van 
Oerlemans & Zonen aan J. B.C. Caron d.d. 11 oktober 
1912. In deze brief biedt Oerlemans Caron zijn 
excuses aan met betrekking tot het verzuim.
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krijgen.’98 Hier was echter sprake van eigenbe-

lang, want Caron betrok zijn stro voornamelijk 

uit deze plaatsen.

Het antwoord van Oerlemans liet niet lang 

op zich wachten. In een brief van 15 oktober aan 

Caron vermeldde hij het volgende: ‘Dat wij de 

prijzen respectievelijk te Helmond en Sluis 11 

moesten verhoogen, vond hierin zijne reden, dat 

wij eerstens hier bijna zonder stroo waren, twee-

dens dat door Concordia reeds lang te Deurne  

ƒ 12,- besteed werd en de Heer van Dam begon-

nen was met ƒ 12,50 te betalen. Hadden wij de 

prijs niet verhoogd, dan was het te voorzien 

geweest, dat wij wegens gebrek aan stroo had-

den moeten stop zetten.’99 Het vertrouwen van 

Caron in Oerlemans was echter niet groot en hij 

nam met dit antwoord ook geen genoegen. Dit 

blijkt uit de brief die Caron op 16 oktober aan 

Oerlemans schreef. Zijn reactie luidde: ‘Ik cor-

respondeerde met den Heer Lohe te Deurne en 

telefoneerde met den Heer van Dam alhier. Eer-

lijk gezegd, geloof ik, dat U met mij en anderen 

een loopje neemt, want opgehelderd is niet ge-

worden, waarom te Breda is afgesproken, dat te 

Helmond ƒ 13,- en aan Sluis 11 ƒ 12,- zou worden 

betaald, terwijl ƒ 11,50 te Alphen, Riel en Baar-

le-Nassau zou worden gegeven.’ Het wantrou-

wen van Caron kwam duidelijk naar voren in het 

laatste deel van zijn brief aan Oerlemans. Hierin 

zei hij: ‘Ik vernam van den Heer van Dam, dat 

U hem op de Beurs te Rotterdam sprekende na 

de verhandeling over geschud stroo zeide, dat 

U hem te Helmond vooraf zoudt hebben laten 

weten, den prijs voor geschud stroo aldaar op  

 98  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: reactie van 
J. B.C. Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 12 oktober 
1912.

 99  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van Oerle-
mans & Zonen aan J.B.C. Caron d.d. 15 oktober 1912.

ƒ 13,- te hebben gebracht. Hij vertrouwde zulks 

niet, telefoneerde naar Helmond en ontving een 

ontkennend antwoord. Wie nu te gelooven?’ 

Caron besloot zijn brief met: ‘Op gevaar af, dat 

U nu zult antwoorden, dat er tusschen ons geen 

overeenkomst bestaat, had ik gemeend als colle-

ga netter door U te mogen worden behandeld.’100

Op 23 oktober ontving Caron een reactie van 

Oerlemans. Hierin betreurde Oerlemans het 

feit dat Caron zo weinig vertrouwen had ge-

steld in de Helmondse onderneming. Volgens 

hem waren er tijdens de vergadering in Breda 

geen afspraken gemaakt en evenmin besluiten 

genomen betreffende Helmond en omstreken, 

omdat zowel Caron als Lohe niet aanwezig wa-

ren tijdens de vergadering. Oerlemans had wel 

in overleg met Lohe de stroprijs in Helmond 

en Sluis 11 op respectievelijk ƒ 13,- en ƒ 12,- ge-

steld.101 Ook vond Oerlemans de verklaring van 

Van Dam over hun gesprek te Rotterdam ‘leu-

genachtig.’ Vervolgens weerlegde Oerlemans in 

drie punten de kritiek van Caron:

’1e Aan onze belofte hebben wij in zooverre 

voldaan, dat wij thuis daarvoor instructies 

 100  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van J.B.C. 
Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 16 oktober 1912. De 
kritiek van Caron werd als volgt samengevat: 1e 
‘U voldoet niet aan Uwe belofte om mij met het 
resultaat van Breda in kennis te stellen. 2e  
U schrijft 15/10 dat Van Dam begonnen is met  
ƒ 12,50 te Helmond te betalen. Zulks blijkt 
achteraf onjuist te zijn, want voordat hij zulks 
deed, had U in het Boerenbondsblad Uw hoogere 
prijzen geadverteerd. 3e Vertelde U hem, dat U 
hem van die verhooging had kennis gegeven, dat 
men beweert niet het geval te zijn geweest.’ Zie 
ook ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van 
Joh. Lohe aan J.B.C. Caron d.d. 15 oktober 1912.

 101  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van 
Oerlemans & Zonen aan J. B.C. Caron d.d. 23 oktober 
1912. Opmerkelijk is dat J.B.C. Caron op verschil-
lende plaatsen in deze brief zijn commentaar 
had vermeld. Ten aanzien van het overleg tussen 
Oerlemans en Lohe vroeg Caron zich af waarom 
hij niet was betrokken bij dit overleg. Hij stelde: 
‘Waarom wel met Lohe en niet met Caron?’
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hebben gegeven. Ons verzuim is, dat deze 

niet werden opgevolgd. Wij moeten U beleefd 

opmerken, dat wij hiervoor excuus vroegen en 

meenden dit verkregen te hebben en vinden 

het daarom niet gentlemen-like dat U hierop 

terug komt.

2e Van Dam is begonnen ’s Zondags af te 

laten lezen de verhooging op ƒ 12,50 te bren-

gen terwijl hij des Maandags pas van ons hoor-

de, dat wij ƒ 13,- besteedden en verklaarde hij 

bovendien aan schrijver dezes bij zijn voren 

aangehaald telefonisch gesprek, vernomen 

te hebben, dat wij er publiciteit aan gegeven 

hadden. (Boerenbondsblad)

3e Hierboven reeds weerlegd en willen wij 

bezwaren, dat schrijver dezes niet heeft ge-

zegd, dat aan Van Dam kennis was gegeven.’

Oerlemans besloot zijn brief op een enigs-

zins dreigende toon: ‘Na deze uiteenzetting 

verwachten wij van U een ander schrijven, 

waarin U Uwe laatste woorden althans her-

roept, daar wij hoe ongaarne ook, ons anders 

genoodzaakt zouden zien, de tot heden zoo 

aangename collegiale relatie (ook voor Alphen 

enzovoort) te verbreken.’102

 102  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van 
Oerlemans & Zonen aan J. B.C. Caron d.d. 23 oktober 
1912.

J.B.C. Caron als maatschappelijk  

geëngageerd ondernemer

In 1893 nam J.B.C. Caron (1851-1936) de 

strohulzenfabriek van H. van Berckel te 

Stratum over voor ƒ 25.000,-. Naast het on-

dernemerschap richtte Caron zich ook op 

maatschappelijke activiteiten. Zijn deelname 

aan het openbare leven manifesteerde zich 

onder andere in het lidmaatschap van de 

gemeenteraad van Stratum. Op 24 april 1900 

werd Caron tot gemeenteraadslid gekozen. 

In september 1909 volgde de benoeming tot 

wethouder met een jaarwedde van ƒ 25,-. 

Het hoogtepunt in zijn politieke loopbaan 

was het bekleden van het ambt van eerste 

wethouder in 1914 met een jaarwedde van  

ƒ 150,-. Op 21 augustus stopte Caron als wet-

houder en gemeenteraadslid van Stratum.

Naast het lidmaatschap van de gemeente-

raad was er nog een functie die Caron in 1900 

ambieerde: het lidmaatschap van de Kamer 

van Koophandel te Eindhoven. Bij Konink-

lijk Besluit van 20 april 1900 was er voor de 

gemeenten Eindhoven, Woensel, Gestel en 

Stratum een gemeenschappelijke Kamer van 

Koophandel ingesteld waarin vijftien leden 

zitting zouden hebben. Het Koninklijk Besluit 

van 6 juni 1900 wijzigde echter het aantal 

leden. Voortaan zouden in de Kamer zeven-

tien leden zitting hebben met de volgende 

verdeling: Eindhoven 7, Woensel 5, Gestel 

1 en Stratum 4 leden. Op 21 augustus 1900 

werd Caron gekozen tot lid van de Kamer 

van Koophandel. Het bestuur van de nieuwe 

Kamer van Koophandel bestond uit voorzitter 

J.W.L. van der Putt te Eindhoven, vice- 

voorzitter J.B.C. Caron te Stratum en secretaris 

P.M. van Vorst te Eindhoven. De functie van 
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Tot slot kan er in dit overzicht nog gewe-

zen worden op het lidmaatschap van J.B.C. 

Caron van de plaatselijke schoolcommissie. 

Het enige dat hierover bekend is dat Caron 

in 1911 ontslag werd verleend. Er lijkt het 

geheel overziend voor de betrokkenheid van 

Caron bij het openbare leven een plausibele 

verklaringsgrond gegeven te kunnen worden. 

Wellicht had hij een intense behoefte zich op 

tal van terreinen te laten gelden, maar het is 

ook niet uitgesloten dat Caron een uitgespro-

ken voorkeur had voor het lidmaatschap van 

maatschappelijke instellingen als beïnvloe-

dingsmiddel om daarmee uiteindelijk zakelijk 

voordeel te behalen. Hij had in ieder geval 

een behoorlijk sociaal netwerk opgebouwd. 

In 1936 stierf J.B.C. Caron en nam zijn zoon 

J.B.E. Caron de leiding over en zette het be-

drijf voort.

Bronnen: Gemeenteverslagen Stratum 

1900-1915; Gemeenteverslagen Eindhoven 

1910-1926; Gemeenteverslag Eindhoven 1900; 

Jaarverslagen Kamer van Koophandel en Fa-

brieken Eindhoven, Woensel, Gestel en Stra-

tum; ACA, inv. nr. 42, Correspondentie 1905: 

brieven Centrale Werkgevers Risico-Bank d.d. 

18 februari 1905 en 27 juli 1905 aan J.B.C. Ca-

ron; ACA, inv. nr. 60, Correspondentie 1912: 

brief Centrale Werkgevers Risico-Bank d.d. 

1912 aan J.B.C. Caron; ACA, inv. nr. 69, Corres-

pondentie 1914: verslag Noord-Brabantsche 

Werkgevers Risico-Vereeniging.

vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel 

heeft Caron tot in de jaren twintig bekleed.

Ook op het gebied van de openbare ge-

zondheidstoestand had Caron ambities. Zo 

maakte hij in 1910 deel uit van de gezond-

heidscommissie te Eindhoven. In 1913 be-

stond dat gezelschap uit: J.L.M. Raupp, arts 

te Nuenen, voorzitter; H.S.F. Koenen, opzich-

ter 1e klasse van de Provinciale Waterstaat te 

Eindhoven, lid; mr. N.C.M. Smits van Oijen, 

advocaat te Stratum, lid; dr. P.J.L. Reijnen, 

apotheker te Eindhoven, lid; W.M.Th.G. de 

Vries, burgemeester van Woensel, lid; J.J. 

Wintermans, zuivelconsulent te Stratum, lid; 

H.C.E Keunen, herbenoemd tot lid van de 

gezondheidscommissie.

Tevens stond Caron aan de basis van de 

oprichting van de Noord-Brabantsche Werk-

gevers Risico-Vereeniging in het voorjaar 

van 1905. Reeds enige maanden later func-

tioneerde Caron als bestuurslid van deze 

vereniging die in het begin uit een zestiental 

werkgevers bestond. In 1912 bedroeg het 

aantal leden van de Risico-Vereeniging 100. 

Op 31 december 1913 telde de Vereeniging 129 

leden. Ook deze bestuursfunctie bekleedde 

Caron een aantal jaren. Het doel van de  

Risico-Vereeniging was om op te komen voor 

de belangen van alle aangesloten werkgevers 

die zich, in het kader van de Ongevallenwet 

van 1901, bij de Centrale Werkgevers Risico- 

Bank hadden verzekerd tegen de gevolgen 

van bedrijfsongevallen.
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In feite ontaardde de kwestie in een welles- 

nietes spelletje dat leidde tot een stroeve ver-

standhouding tussen beide fabrikanten. Enkele 

weken later leek de lucht nog niet geheel ge-

klaard. Een aanwijzing daarvoor is terug te vin-

den in een brief die Van Beckhoven & Van Iersel 

in december 1912 aan J.B.C. Caron richtten. 

Hierin schreven zij: ‘Wij ontvingen Uw geëer-

den van 13 jl. en hebben werkelijk order gege-

ven aan Sluis 11 om stroo voor ons te koopen. Of 

dit nu voor gevolg zal hebben, dat de prijzen 

zullen worden opgedreven zal afhangen van de 

onderlinge verstandhouding der fabrikanten 

die daar koopen. Wij geven U de verzekering 

dat het volstrekt niet in onze bedoeling ligt 

met prijzen te knoeien en gaven last volstrekt 

niet boven de prijzen te gaan, die door U en 

Oerlemans worden betaald. Indien wij ons 

dus onderling verstaan zal deze zaak wel geen 

aanleiding geven tot verwikkelingen.’103 Oerle-

mans bleef na dit conflict lid van de bond van 

strohulzenfabrikanten. In mei 1914 was er weer 

onenigheid over stroprijzen ontstaan tussen 

Caron en Oerlemans. Ook nu dreigde Oerle-

mans het lidmaatschap van de fabrikanten-

bond op te zeggen. De fabrikant uit Helmond 

wilde in vrijheid stro kunnen kopen tegen prij-

zen die niet gebonden waren aan de afspraken 

van de fabrikantenvereniging.104 Verbunt en 

Caron belegden daarop een vergadering van de 

aangesloten strohulzenfabrikanten.105 Hoewel 

de bronnen geen uitsluitsel geven over de uit-

komst van deze vergadering, blijkt uit enkele 

 103  ACA, inv. nr. 62, Correspondentie 1912: brief van  
Van Beckhoven & Van Iersel aan J. B.C. Caron  
d.d. 14 december 1912.

 104  ACA, inv. nr. 69, Correspondentie 1914: brief van 
Oerlemans & Zonen aan J. B.C. Caron d.d. 26 mei 1914.

 105  ACA, inv. nr. 236, Copyboek no 44: brief van  
H. Verbunt aan J. B.C. Caron d.d. 29 mei 1914.

brieven dat Oerlemans later in het jaar terug-

keerde in de gelederen van de fabrikantenbond 

en er zelfs voorzitter van werd.106

In 1913 zijn er volgens de bronnen geen 

conflicten die de samenwerking tussen de fa-

brikanten bemoeilijkten. Wel speelden er twee 

zaken die de aandacht opeisten van de onder-

nemersvereniging. De eerste betrof een moge-

lijk invoerverbod van strohulzen in Australië. 

De fabrikanten vonden deze ontwikkeling 

zodanig alarmerend dat zij op 8 februari een 

brief schreven aan de Minister van Waterstaat, 

Handel en Nijverheid te ’s-Gravenhage om 

deze kwestie onder zijn aandacht te brengen. 

De ondernemers hadden vernomen dat de 

Australische regering van plan was om de in-

voer van stro en uit stro vervaardigde artikelen 

te verbieden. Hiertoe behoorden ook strohul-

zen. De reden die daarvoor werd opgegeven, 

was het gevaar van het mogelijk overbrengen 

van veeziektekiemen via stro. De strohulzen-

fabrikanten wendden zich tot de minister met 

het verzoek om in het belang van handel en 

landbouw bij de Australische regering zich in 

te spannen om strohulzen buiten de verbods-

bepalingen te laten vallen. De ondernemers 

droegen daarvoor enkele argumenten aan. Zij 

benadrukten in hun brief dat dit verbod op 

de invoer van stro niet alleen nadelig was voor 

hen, in verband met de export van strohulzen 

naar Australië. Ook de toeleverende boeren 

zouden door dit verbod gedupeerd worden. 

Bovendien was volgens de fabrikanten be-

smettingsgevaar uitgesloten, omdat het stro, 

 106  ACA, inv. nr. 236, Copyboek no 44: brief van J.B.C. 
Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 14 oktober 1914; zie 
tevens ACA, inv. nr. 69, Correspondentie 1914: brieven 
van Dutch Straw Works Company (Oerlemans & Zonen) 
aan J.B.C. Caron d.d. 12 oktober en 6 november 1914.
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waarvan strohulzen werden gemaakt, niet in 

aanraking kwam met vee.107 Op 3 maart ont-

ving Caron een brief van het Ministerie van 

Landbouw, Nijverheid en Handel waarin werd 

aangegeven dat de Minister van Buitenlandse 

Zaken zich tot de Australische regering zou 

wenden teneinde informatie in te winnen over 

deze kwestie. Bovendien zou de minister zijn 

invloed aanwenden om, indien er inderdaad 

sprake zou zijn van een verbod op de invoer 

van stroproducten, het artikel strohulzen 

buiten de verbodsbepaling te doen vallen.108 

Op 2 juli kregen de fabrikanten te horen dat 

de uitvoer van strohulzen naar Australië door 

de Australische regering wel was overwogen, 

maar dat men vooralsnog niet tot uitsluiting 

van strohulzen was overgegaan.109

De tweede kwestie in dit jaar waarnaar de 

aandacht van de fabrikanten uitging, was een 

artikel in het Boerenbondsblad van 13 decem-

ber 1913 van de hand van M.A. van de Poel. Van 

de Poel, een landbouwonderwijzer uit Bakel, 

nam het in dit artikel op voor de boeren. Vol-

gens hem kregen de boeren te weinig betaald 

voor hun stro. Ook begreep hij niet dat de 

opbrengsten in de diverse regio’s zo verschil-

lend konden zijn. Van de Poel vond het opmer-

kelijk dat de boeren te Boxtel en de Langstraat 

ƒ 13,- kregen betaald voor 1000 pond geschud 

roggestro en de boeren in de regio Deurne en 

Helmond slechts ƒ 11,-. Hij pleitte voor een 

 107  ACA, inv. nr. 235, Copyboek no 42: brief van de strohul-
zenfabrikanten aan de Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid te ’s-Gravenhage d.d. 8 februari 1913.

 108  ACA, inv. nr. 63, Correspondentie 1913: brief van het 
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel aan 
J. B.C. Caron d.d. 3 maart 1913.

 109  ACA, inv. nr. 69, Correspondentie 1914: brief van 
het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel 
te ’s-Gravenhage aan de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Eindhoven d.d. 2 juli 1913.

gelijkschakeling van de stroprijzen. Om dit te 

bewerkstelligen en de strohulzenfabrikanten 

verder onder druk te zetten zouden de boeren 

hun stroleveringen aan de fabrikanten moeten 

stopzetten. Naar zijn mening zouden de on-

dernemers dan uiteindelijk wel overstag gaan, 

omdat zij grote hoeveelheden stro nodig had-

den. Het was niet de bedoeling van Van de Poel 

om de stroprijzen voor de fabrikanten onbil-

lijk omhoog te jagen. Een grotere eenheid in 

stroprijzen bleef zijn doel.110

De strohulzenfabrikanten lazen het artikel 

van Van de Poel en zij waren het met de strek-

king ervan niet eens. Er kwam vrijwel direct 

een briefwisseling tussen verschillende onder-

nemers op gang. Caron nam als voorzitter het 

heft in handen en informeerde bij Oerlemans 

en Van Rijckevorsel naar de actuele stroprij-

zen in de Langstraat en Boxtel. Hij vond de 

in het artikel genoemde stroprijzen wel aan 

de hoge kant. Zo had Caron vernomen van 

‘iemand uit Rotterdam’ dat het gewone Duitse 

stro, dat veel in Rotterdam werd aangevoerd, 

met moeite kon worden verkocht voor ƒ 9,- 

per 1000 pond. Volgens hem was Van de Poel 

niet goed ingelicht. Caron reageerde dan ook 

enigszins cynisch op de strekking van dit ar-

tikel: ‘Doch mocht het onverhoopt waar zijn, 

dat in Boxtel en de Langstraat ƒ 13,- betaald 

wordt, dan is het zaak van de boeren te Bakel 

en omstreken om het daarheen te zenden.’111 

Ook Oerlemans vond dat Van de Poel ten aan-

zien van de situatie in de Langstraat niet goed 

op de hoogte was. Het bedrijf van Oerlemans 

 110  Boerenbondsblad d.d. 13 december 1913.
 111  ACA, inv. nr. 236, Copyboek no 43, brief van J. B.C. 

Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 13 december 1913. 
Zie ook brief van J. B.C. Caron aan Van Rijckevorsel 
d.d. 13 december 1913.
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& Zonen was immers de enige strohulzen-

fabrikant in die streek en kocht hier vrijwel 

nooit geschud stro. Men kocht in de Lang- 

straat uitsluitend geringe hoeveelheden ruw 

stro. Oerlemans beloofde Caron de stroprijzen 

in de Langstraat en Boxtel te onderzoeken.112

Ook Van Rijckevorsel deed een duit in het 

zakje. Volgens de fabrikant uit Boxtel was 

de visie van Van de Poel ten aanzien van de 

stroprijzen in Boxtel onjuist. Dit bedrijf be-

taalde in die periode niet meer dan ƒ 12,- ‘voor 

puik geschud stroo.’ Van Rijckevorsel was het 

evenals Caron en Oerlemans oneens met de 

strekking van het artikel van Van de Poel en 

bereidde een antwoord in het Boerenbonds-

blad voor ‘op het leugenachtig schrijven van 

den landbouwonderwijzer.’ De kern van zijn 

verweer had Van Rijckevorsel als volgt gefor-

muleerd: ‘De Heer van de Poel is onderwijzer, 

geen koopman. Ware hij koopman, het zou 

hem bekend zijn, dat de strooprijs in dezen 

tijd zeker niet kan stijgen. Er is groot aanbod 

van ruw stroo uit Duitschland tegen zeer 

lage prijs. De fabrikant kan nu zijn afval niet 

loonend kwijt en daardoor wordt zijn artikel 

veel duurder. De vraag naar stroohulzen is veel 

minder levendig dan in 1912. Wil de fabrikant 

kunnen blijven concurreeren met het Buiten-

land, dan zullen de huidige strooprijzen niet 

kunnen worden bestendigd.’113

Caron was het geheel eens met de strek-

king van het verhaal van Van Rijckevorsel en 

benadrukte nog eens dat het de zaak van de 

strohulzenfabrikanten geen goed zou doen 

 112  ACA, inv. nr. 63, Correspondentie 1913: brief van Oer-
lemans & Zonen (vanuit Vrijhoeve-Capelle) aan J. B.C. 
Caron d.d. 13 december 1913.

 113  ACA, inv. nr. 63, Correspondentie 1913: brief van Van 
Rijckevorsel aan J. B.C. Caron d.d. 13 december 1913.

als de stroprijs moest worden verhoogd. Zij 

zouden tegen ‘onmogelijke’ prijzen moeten 

offreren en ‘het einde van de geschiedenis zou 

worden dat èn de fabrikant èn het werkvolk er 

de dupe van wordt.’114 Uit deze kwestie blijkt 

dat er sprake was van een zekere eensgezind-

heid onder enkele fabrikanten. Het voortbe-

staan van de bedrijfstak stond immers op het 

spel. Hoe de andere ondernemers over het 

artikel van Van de Poel dachten, is niet be-

kend. Hoewel het bronnenmateriaal daarover 

geen uitsluitsel geeft, is het aannemelijk dat 

zij achter Caron, Oerlemans en Van Rijckevor-

sel stonden. Het ging immers ook hen aan. 

Toch boekte Van de Poel onverwacht een klein 

succes, want eind december werden de stro-

prijzen te Helmond en aan Sluis 11 verhoogd 

tot respectievelijk ƒ 11,50 en ƒ 10,50.115 Blijkbaar 

waren de fabrikanten toch enigszins geschrok-

ken van de actie van Van de Poel.

 114  ACA, inv. nr. 236, Copyboek no 43: brief van J. B.C. 
Caron aan Van Rijckevorsel d.d. 13 december 1913.

 115  ACA, inv. nr. 236, Copyboek no 43: brief van J. B.C. 
Caron aan zoon Eduard d.d. 23 december 1913.
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 3.6   De ontwikkeling van de stro-

prijzen, 1905-1914

In tabel 9 zijn de gemiddelde inkoopprij-

zen van stro per 1000 pond opgenomen 

over de jaren 1905 tot en met 1914. De cijfers 

zijn gebaseerd op het gemiddelde van de stro-

prijzen zoals ze door de fabrikanten in alle 

regio’s in Noord-Brabant werden betaald. Be-

rekening van de stroprijzen vond plaats aan de 

hand van gegevens uit vele tientallen brieven 

van fabrikanten die elkaar op deze wijze op de 

hoogte hielden van de actuele marktprijzen 

van stro in de regio.

Uit tabel 9 valt duidelijk een fluctuatie in de 

gemiddelde stroprijzen waar te nemen. Con-

juncturele invloeden speelden daarbij een rol. 

Zo was 1907 voor de strohulzenindustrie een 

betrekkelijk goed jaar. Hierdoor ontstond er 

een grotere vraag naar stro, hetgeen tot hogere 

stroprijzen leidde.116 In de jaren 1908-1909 was 

er sprake van een crisis in de strohulzenin-

dustrie, die leidde tot een minder grote vraag 

naar stro. Ook daalden de stroprijzen omdat 

er in Groot-Brittannië en Duitsland mond- en 

klauwzeer heerste. Beide landen hadden als 

gevolg hiervan in 1908 een invoerverbod van 

stro ingevoerd.117 In 1910 hadden de boeren te 

maken met slechte oogsten. Hierdoor was er 

minder stro beschikbaar, waardoor de prijzen 

 116  ACA, inv. nr. 44, Correspondentie 1907: brief van 
H. J. Stevens d.d. 13 maart 1907 aan J. B.C. Caron; zie 
tevens de vele brieven van strokopers en strohul-
zenfabrikanten uit dat jaar.

 117  ACA, inv. nr. 47, Correspondentie 1908: brief van 
Van Beckhoven & Van Iersel d.d. 14 november 1908 aan 
J. B.C. Caron; zie tevens brief van J. Lohe d.d. 17 decem-
ber 1908 aan J. B.C. Caron; zie ook ACA, inv. nr. 49, 
Correspondentie 1909: brief van H. J. Stevens d.d. 13 
maart 1909 aan J. B.C. Caron.

Jaar Stroprijzen

1905 11,51

1906 12,98

1907 13,23

1908 10,80

1909 12,23

1910 12,75

1911 12,61

1912 11,90

1913 11,81

1914 11,36

Gemiddelde  
1905-1914

12,11

Tabel 9. Gemiddelde stroprijzen per 1000 

pond in guldens, 1905-1914. Bronnen: ACA, inv. 

nr. 43 t/m 70, Correspondentie J. B.C. Caron 1905-1914; ACA, 

inv. nr. 230 t/m 236, Copyboeken J. B.C. Caron 1905-1914.

per 1000 pond fors werden opgedreven.118 

Vanaf 1910 daalden de stroprijzen gestaag. 

Scherpe buitenlandse concurrentie was hier 

mede de oorzaak van.119 Daarnaast was de 

daling ook het gevolg van een toegenomen 

samenwerking tussen de fabrikanten. Uit de 

toon van een aantal brieven blijkt dat de on-

dernemers zich steeds minder lieten verleiden 

tot eigenbelang en het collectief belang lieten 

prevaleren. Men hield zich vaker aan onder-

ling gemaakte afspraken en zette daarmee de 

stroproducenten onder druk om lagere prij-

zen te hanteren.

 118  ACA, inv. nr. 52, Correspondentie 1910: brief van Hen-
drikx d.d. 12 december 1910 aan J. B.C. Caron; zie ook 
brief van J. van Aken d.d. 9 juli 1910 aan J. B.C. Caron.

 119  ACA, inv. nr. 63, Correspondentie 1913: brief van 
Van Rijckevorsel & Co d.d. 13 december 1913 aan J. B.C. 
Caron.
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 3.7  Conclusie

De centrale vraag van dit hoofdstuk was 

waarom en op welke wijze een aantal 

strohulzenfabrikanten in het eerste decenni-

um van de twintigste eeuw besloot samen te 

werken. Tot 1905 bleek van een eendrachtige 

samenwerking tussen de strohulzenfabrikan-

ten geen sprake. Onderlinge afspraken over 

stroprijzen werden nauwelijks nagekomen. 

Hiermee speelde men de stroproducenten in 

de kaart, want zij konden immers hierdoor 

een wig drijven tussen de fabrikanten om de 

stroprijzen op te drijven. Voor de strohulzen-

fabrikanten betekende dit een risico voor de 

nationale en internationale afzet. Om grip op 

deze situatie te krijgen riep de strohulzenin-

dustrie in 1905 een belangenorganisatie in het 

leven met het doel een grotere uniformiteit in 

de stroprijzen te bewerkstelligen en een bete-

re samenwerking tot stand te brengen. Maar 

slaagden de fabrikanten hierin? De beschreven 

ontwikkelingen tonen aan dat de samenwer-

king tussen de aangesloten fabrikanten niet 

altijd optimaal verliep en dat eigenbelang bij 

tijd en wijle prevaleerde. Toch bieden deze 

kwesties te weinig houvast om over een falen 

van de kartelvorming in de strohulzenindus-

trie te spreken. Uit nogal wat voorbeelden 

blijkt immers dat de fabrikanten juist betrek-

kelijk harmonieus handelden en zich aan ge-

maakte prijsafspraken hielden.120

Om antwoord te krijgen op de vraag in hoe-

verre het prijskartel van de strohulzenfabri-

kanten succesvol was, dient de aandacht vooral 

uit te gaan naar de hoogte van de stroprijzen. 

Welke prijzen wisten de fabrikanten met on-

derlinge afspraken te realiseren om daarmee 

een zo maximaal mogelijke afzet in binnen- en 

buitenland tot stand te brengen? Zoals gesteld 

was er vanaf 1905 sprake van een fluctuatie in 

de gemiddelde stroprijzen waarbij conjunc-

turele invloeden van belang waren. Vanaf 1910 

daalden de stroprijzen echter gestaag. Naast 

scherpe buitenlandse concurrentie speelde 

ook de houding van de strohulzenfabrikanten 

een belangrijke rol. Het belang van de bond 

van strohulzenfabrikanten lag vooral in het 

maken van intern bindende prijsafspraken. De 

bedrijfstak was sterk gericht op de buitenland-

se markt en had daar te maken met een sterke 

concurrentie. Samenwerking was, ondanks het 

handhaven van de bestaande concurrentiever-

houdingen, noodzakelijk om te overleven. De 

uitspraak van Friedrich Kleinwächter, ‘Kartelle 

 120  Er zijn in de correspondentie van J.B.C. Caron 
betrekkelijk veel brieven en briefkaarten beschik-
baar waaruit dit beeld naar voren komt. Enkele 
voorbeelden zijn: ACA, inv. nr. 44, Correspondentie 
1907: briefkaart van J. Govers d.d. 25 juli 1907 aan J.B.C. 
Caron; ACA, inv. nr. 45, Correspondentie 1907: brief 
van J. van Aken d.d. 1 februari 1907 aan J.B.C. Caron; 
Ibidem: brief van Van Rijckevorsel & Co d.d. 5 februari 
1907 aan J.B.C. Caron; ACA, inv. nr. 46, Correspon-
dentie 1907: brief Van Beckhoven & Van Iersel d.d. 23 
augustus 1907 aan J.B.C. Caron; Ibidem, briefkaart 
Van Beckhoven & Van Iersel d.d. 14 augustus 1907 aan 
J.B.C. Caron; ACA, inv. nr. 47, Correspondentie 1908: 
brief van 13 december 1908 aan J.B.C. Caron; ACA, inv. 
nr. 49, Correspondentie 1909: brief H. Verbunt d.d.  
28 augustus 1909 aan J.B.C. Caron; Ibidem: brief van  
H. Verbunt d.d. 24 december 1909 aan J.B.C. Caron; 
ACA, inv. nr. 56, Correspondentie 1911: brief van J. van 
Aken d.d. 27 oktober 1911 aan J.B.C. Caron; ACA, inv. 
nr. 60, Correspondentie 1912: brief Van Beckhoven & Van 
Iersel d.d. 8 februari 1912 aan J.B.C. Caron.
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sind Kinder der Not’, lijkt ook voor de strohul-

zenindustrie op te gaan.121 Kleinschaligheid 

speelde de strohulzenindustrie in de kaart. 

Fabrikanten kenden elkaar, ontmoetten en 

schreven elkaar regelmatig en spraken elkaar 

aan op eigenzinnig gedrag met betrekking tot 

de vaststelling van stroprijzen in de eigen regio. 

Ook prijsopdrijvend optreden in andere regio’s 

tolereerden de ondernemers niet. Vaak gaven 

de fabrikanten hun ongezouten mening over 

hen onwelgevallige zaken. Hierdoor wist het 

kartel zich met vallen en opstaan staande te 

houden en fungeerde het als coördinatiemecha-

nisme om de dreigende concurrentie het hoofd 

te bieden. Voor de strohulzenindustrie was het 

kartel zeker geschikt. De dalende stroprijzen 

vanaf 1910 waren daar een zichtbaar bewijs van. 

Deze informele organisatie van strohulzenfa-

brikanten hield stand tot het einde van 1917. 

Door de internationale oorlogssituatie en de 

daaruit voortvloeiende economische bedreigin-

gen ontstond in 1918 een nieuwe en formelere 

organisatie: de Vereniging van Nederlandse 

Strohulzenfabrikanten. In het volgende hoofd-

stuk komen we daar nog uitvoerig op terug.

 121  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 30.
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121 4.1  Inleiding

Zoals in hoofdstuk 3 is gesteld, was er 

aan het einde van de negentiende eeuw 

sprake van een eerste golf van ondernemers 

die zich in verenigingen organiseerden. Col-

lectieve belangenbehartiging van de bedrijfs-

tak of beroepsgroep stond voorop. Verder 

hadden de meeste belangenorganisaties aan 

het begin van de twintigste eeuw nog een 

overwegend lokaal of regionaal karakter. 

Gaandeweg sloten deze lokale en regionale 

belangenorganisaties zich aaneen tot lande-

lijke verenigingen. Geografische concentratie 

bevorderde samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemers. Enkele voorbeelden daarvan 

vormen de Amsterdamse diamantairs, de leer-

looiers uit Waalwijk, de strokartonfabrikanten 

uit Noordoost-Groningen, de baksteenfabri-

kanten aan de IJssel, de textielfabrikanten in 

Twente en de stoelenfabrikanten in Oirschot.1

Naast deze eerste organisatiegolf, die 

ruwweg tussen 1895 en 1908 plaatsvond, on-

derscheidt Van Waarden nog drie andere peri-

oden van ‘verhevigde organisatievorming’ bij 

ondernemers. De tweede golf van intensieve 

samenwerking tussen ondernemers speelde 

 1  Voermans, ‘De ontwikkeling van de Oirschotse 
stoelen- en meubelindustrie tot 1940’; zie tevens 
Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 55-56.

zich af tussen 1916 en 1921. De derde en vierde 

vonden volgens Van Waarden respectievelijk 

plaats in de crisisjaren (1931-1936) en in de 

periode na de Tweede Wereldoorlog (1947-

1953).2 In hoofdstuk 5 zal nader op de laatste 

organisatiegolf worden ingegaan. In dit 

hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre 

de organisatie van strohulzenfabrikanten was 

opgewassen tegen de crises en conflicten die 

zich voordeden in de periode 1914-1945.

Voor veel bedrijven waren deze jaren van 

oorlog en crisis niet gemakkelijk. Dit gold ook 

voor de strohulzenfabrikanten. Zowel tijdens 

de Eerste en Tweede Wereldoorlog als in het 

interbellum moesten zij alle zeilen bijzetten 

om zich staande te houden. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven en geanalyseerd voor wel-

ke problemen de ondernemers zich zagen 

geplaatst en op welke manieren zij trachtten 

deze het hoofd te bieden. Kartelvorming bleek 

voor hen, zoals voor zo vele Nederlandse on-

dernemers, een niet te onderschatten middel 

om zich in zekere mate te beschermen tegen 

concurrentie van buitenaf. Hierin speelden 

endogene factoren een niet onbelangrijke rol. 

Hoe was de onderlinge samenwerking van de 

fabrikanten in deze periode? Waren persoon-

lijke contacten ook in deze fase nog van be-

 2  Van Waarden, ‘Regulering en Belangenorganisa-
ties van Ondernemers’, 237.

Hoofdstuk 4

CRISIS EN CONFLICT, 1914-1945



122

kartelvorming in een verdwenen industrie

lang? Door het uitbreken van de oorlog in 1914 

kwamen exogene factoren als crisis en oorlog 

echter steeds meer op de voorgrond te staan. 

Dit geldt ook voor de periode daarna. Daarom 

wordt in dit hoofdstuk, naast de endogene 

factoren, ook nagegaan hoe de ondernemers in 

de strohulzenindustrie op deze grote verande-

ringen in hun omgeving reageerden. Kortom: 

in hoeverre waren naast endogene factoren 

ook exogene factoren als crisis en oorlog van 

belang voor het aanpassingsvermogen van 

de strohulzenfabrikanten in de periode 1914-

1945? Of hun organisatie krachtig genoeg was 

om de crises te weerstaan en hoe de oorlogs-

jaren en de jaren 1920 en 1930 voor hen verlie-

pen, zal in dit hoofdstuk verder uit de doeken 

worden gedaan.

 4.2   Kartelvorming tijdens de jaren 

van crisis en oorlog

De eerste Wereldoorlog en de jaren 

daarna laten volgens Van Waarden een 

sterke toename van het aantal ondernemers-

verenigingen zien. In deze jaren speelden de 

grondstoffenschaarste en een grotere mate 

van overheidsinterventie, zichtbaar in de ver-

deling van invoervergunningen via de Neder-

landsche Overzee Trustmaatschappij en later 

de speciale oorlogswinstbelasting, een belang-

rijke rol in het ontstaan van verenigingen die 

de belangen van hun leden behartigden.3 Door 

de onzekerheden van de oorlogsjaren 1914-

1918 en de toenemende internationalisering 

ontstond er bij het bedrijfsleven een grotere 

behoefte om onderlinge afspraken te maken 

 3  Van Waarden, ‘Regulering en Belangenorganisa-
ties van Ondernemers’, 235.

over prijzen en productie. Als gevolg hiervan 

namen de contacten tussen ondernemers en 

overheid toe. Dit leidde in de praktijk tot een 

formalisering en institutionalisering van 

die contacten met het doel om oplossingen 

te bedenken voor de precaire oorlogssituatie 

waarin men verkeerde. In toenemende mate 

zag het bedrijfsleven zich genoodzaakt onder-

ling overleg te plegen in antwoord op natio-

nale en internationale overheidsmaatregelen. 

Na de oorlog nam het belang van de formele 

organisatie in het bedrijfsleven nog meer toe. 

Dit ging uiteindelijk ten koste van informele 

sociale en familiale netwerken.4 In 1918 komt 

ook in de strohulzenindustrie als gevolg van 

overheidsingrijpen een formeler samenwer-

kingsverband tot stand.

Zoals gezegd vond de derde organisatiegolf 

volgens Van Waarden plaats in de jaren dertig. 

In deze jaren werden als gevolg van de eco-

nomische crisis en de daaruit voortvloeiende 

onzekerheden veel werkgeversorganisaties 

en belangenorganisaties van ondernemers 

opgericht. Zo telde in 1936 het Ministerie van 

Economische Zaken 748 belangenorganisaties, 

waarvan het merendeel tijdens de Eerste We-

reldoorlog en in de crisisjaren was opgericht. 

De meeste belangenorganisaties waren te 

vinden bij winkeliers, ambachtslieden en han-

delaren. In de industrie lag het aantal organi-

saties aanzienlijk lager. Toch waren deze ver-

enigingen in de praktijk invloedrijk, omdat zij 

vaak veel producenten in hun bedrijfstak ver-

tegenwoordigden. Voorbeelden hiervan waren 

de brancheorganisaties voor producenten van 

producten als alcohol, textiel, glas, bakstenen, 

 4  Van Gerwen en De Goey, Ondernemers in Neder-
land, 48-49; zie tevens Bouwens en Dankers, 
Tussen concurrentie en concentratie, 80.
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papier en karton.5 Ook de strohulzenindustrie 

is daar een voorbeeld van.

In deze fase bevorderden economische en 

politieke omstandigheden kartelvorming als 

gevolg van de toegenomen concurrentie en 

het wegvallen van exportmarkten. Dit gold 

niet alleen voor Nederland, maar ook voor het 

buitenland. Zo paste de overheid in tal van 

landen wetgeving aan om kartels te vormen. 

Vanaf 1933 bemoeide de regering in Nederland 

zich ook steeds actiever met afspraken tussen 

bedrijven onderling. Dit leidde uiteindelijk 

tot een wettelijke regeling teneinde een sta-

biele samenwerking tussen ondernemers 

af te dwingen. Zo kwam in 1935 de Wet op 

de Ondernemersovereenkomsten tot stand. 

Hiermee kreeg de overheid de mogelijkheid 

om specifieke afspraken tussen bedrijven al-

gemeen bindend te verklaren, maar ook om 

in het algemeen belang, indien nodig, een 

kartel te verbieden. Het doel van deze wet was 

tweeledig. Enerzijds beoogde de overheid 

door middel van onderlinge afspraken tus-

sen ondernemers de concurrentiepositie van 

Nederlandse ondernemingen te versterken, 

anderzijds wilde men de afbraak van werkge-

legenheid voorkomen.6

Bouwens en Dankers zien de Wet op de 

Ondernemersovereenkomsten als een in-

strument in de crisisbestrijding. Toch werd 

dit beleidsinstrument in de praktijk amper 

toegepast. Men wees veel aanvragen voor het 

verbindend of onverbindend verklaren van 

ondernemersovereenkomsten af. In principe 

verwachtte de overheid dat het bedrijfsleven 

 5  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 96.

 6  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 106-108.

zelf het initiatief tot ordening nam. De wet 

bleek in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar, 

omdat de overheid weinig mogelijkheden 

had om in te grijpen. Bovendien lag het ini-

tiatief tot ordening bij het bedrijfsleven zelf. 

Ook was het bedrijfsleven niet gewend aan 

inmenging door de regering. Verder nam door 

een geleidelijk economisch herstel vanaf 1936 

de behoefte aan onderlinge overeenkomsten 

misschien ook af.7

Rond 1939 beheersten internationale kartels 

de wereldeconomie. Na het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog boette de internationale 

kartelvorming duidelijk aan belang in. Op na-

tionaal niveau werd het bedrijfsleven gedwon-

gen tot verdere samenwerking en aanpassing. 

Met het oog op de Duitse oorlogsbelangen 

gingen de bezettingsautoriteiten al snel over 

op gelijkschakeling van de Nederlandse kar-

telwetgeving met de Duitse regelgeving. De 

meeste Nederlandse bedrijven stonden echter 

niet te trappelen om in de grote Duitse kartels 

te participeren. Waarschijnlijk vanwege de 

afwachtende houding van het Nederlandse be-

drijfsleven kwam het in november 1941 tot het 

Kartelbesluit. Dit verving de Wet op de Onder-

nemersovereenkomsten en stelde de overheid 

in staat op eigen initiatief een algemeen bin-

dende bedrijfsregeling vast te stellen. De over-

heid hoefde nu niet langer meer het verzoek 

van een bepaalde bedrijfstak en het advies van 

een commissie af te wachten. In een geheim 

kartelregister werden de afspraken vastgelegd. 

Overtreding hiervan kon leiden tot repercus-

sies van de Duitse bezetter. Het kartelregister 

bevatte in 1942 zo’n 389 bedrijfsregelingen 

 7  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 108-112.
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waaruit blijkt dat ook tijdens de bezettings-

periode kartelafspraken bleven bestaan. 

Hiermee kregen de bezettingsautoriteiten de 

mogelijkheid het Nederlandse bedrijfsleven 

zo optimaal mogelijk in te zetten voor de 

oorlogseconomie. In de praktijk gebruikte de 

bezetter het Kartelbesluit alleen om registra-

tie op te leggen en in veel mindere mate om 

bedrijfsregelingen af te dwingen. Bovendien 

werd het Kartelbesluit tijdens de oorlogsjaren 

feitelijk overbodig gemaakt door de steeds 

vaker voorkomende willekeurige sluiting van 

bedrijven en vordering van goederen.8

 4.3   Industriële ontwikkelingen, 

1914-1945

Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de 

neutraliteit van Nederland de Neder-

landse economie bepaald geen windeieren 

gelegd. In tegenstelling tot de buurlanden 

behoefden investeringen en consumptie 

niet in dienst te worden gesteld van oorlogs-

handelingen en kon het bedrijfsleven zich 

volledig richten op de binnenlandse markt 

en de buitenlandse vraag naar Nederlandse 

producten. De problemen waarvoor de Neder-

landse industrie zich geplaatst zag, spitsten 

zich voornamelijk toe op het stijgend tekort 

aan grondstoffen en scheepsruimte als gevolg 

van de strijd op zee. Na het beëindigen van 

de oorlog behoorde de vervoersproblematiek 

echter grotendeels tot het verleden en beleefde 

Nederland een opmerkelijk economische ople-

ving, die zeker tot eind 1920 aanhield.9

 8  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 119-120.

 9  Van Zanden, Economische geschiedenis van Neder-
land in de 20e eeuw, 109.

Ook voor een aantal Brabantse bedrijfstak-

ken brachten de oorlogsjaren aanvankelijk 

nauwelijks teruggang.10 Zo konden sommige 

bedrijfstakken door de oorlogshandelingen 

behoorlijk wat orders tegemoet zien. Dit 

was onder andere het geval bij de Tilburgse 

wollenstoffenindustrie, de schoenfabrieken 

in de Langstraat, de looierijen en de sigaren-

industrie, die in de jaren 1914-1918 bevredi-

gende financiële resultaten wisten te behalen. 

Bovendien zorgde de Nederlandsche Overzee 

Trustmaatschappij (NOT) ervoor dat de invoer 

van grondstoffen naar Nederland toch nog 

mogelijk bleef. Een aantal Brabantse fabrieken 

expandeerde en bloeide zelfs zodanig dat er 

een tekort aan arbeidskrachten ontstond. De 

mobilisatie verergerde deze spanning op de 

arbeidsmarkt, waardoor nogal wat Brabant-

se bedrijven hun heil zochten bij Belgische 

vluchtelingen als werknemer. De Tilburgse 

wollenstoffennijverheid telde in 1915 al honder-

den Belgische arbeiders. Ook de Eindhovense 

industrie, de schoenindustrie in de Langstraat 

en de strohulzenindustrie in Uden maakten 

gebruik van de diensten van Belgische geïn-

terneerden. Naarmate de oorlog vorderde, 

kwamen er steeds meer bevoorradingsproble-

men waardoor het productieproces her en der 

begon te stokken. Zo kampten steenbakkerijen, 

de bouwnijverheid, meubelfabrieken, wol-

lenstoffenfabrieken, de schoennijverheid en 

de strohulzenindustrie met een toenemende 

schaarste aan grondstoffen. Forse prijsstijgin-

gen compenseerden in een aantal gevallen de 

 10  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern 
industrieel gewest’, 195-198; zie tevens Lups, 
‘Strohulzen maken’, aldaar 20; Van Diessen e.a., 
‘Over miswijn, strohulzen en glasverpakkingen’, 
71-75.
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dalende omzet, maar voor de gewone man was 

het leven niet meer betaalbaar geworden. De 

situatie werd ernstiger in 1917 toen de Verenig-

de Staten gingen deelnemen aan de oorlog. De 

Amerikanen kondigden een totaal handels- 

embargo af, dat ook de Amerikaanse export 

van goederen naar Nederland betrof. Hierdoor 

kreeg Nederland in 1917 en 1918 te maken met 

ernstige tekorten aan grondstoffen en levens-

middelen. Na de beëindiging van de Eerste 

Wereldoorlog trad er al vrij snel een krachtig 

economisch herstel op. De aanvoer van grond-

stoffen leverde geen problemen meer op en er 

was sprake van een grote internationale vraag.11

Het herstel was echter geen lang leven 

beschoren, want eind 1920 liep de economi-

sche conjunctuur wereldwijd snel terug. In 

Noord-Brabant hadden de industriëlen tevens 

te maken met een sterke buitenlandse concur-

rentie als gevolg van sterk gestegen productie-

kosten sinds 1914.12 Zo stortte in 1922 de export 

van de Brabantse wollenstoffenindustrie in en 

was het voor de schoen- en sigarennijverheid 

een rampzalig jaar. De Nederlandse overheid 

bracht voor de industrie enig soelaas door het 

ongedaan maken van de Arbeidswet van 1919 

en de invoering van de 48-urige werkweek. 

Hiermee trachtte de regering de buitenlandse 

concurrentie het hoofd te bieden. Ook de rati-

onalisering van de productie en het invoeren 

van efficiëntere verkoopmethoden hadden 

een positief effect. Forse koersdalingen van de 

Belgische en Franse frank gooiden echter roet 

in het eten. Smeekbeden van het Brabantse 

 11  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern 
industrieel gewest’, 194-195; Sluyterman, Kerende 
kansen, 99-102.

 12  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern indus-
trieel gewest’, 196.

bedrijfsleven aan de overheid om op te treden 

tegen de moordende buitenlandse valutacon-

currentie waren echter aan dovemansoren 

gericht. Op het Sigarenwetje van 1922 en het 

Schoenenwetje van 1923 na bleef de overheid 

halsstarrig vasthouden aan een liberale han-

delspolitiek. Hierdoor overleefden bedrijven 

die groter en kapitaalkrachtiger waren en 

ondernemingen die zich door middel van een 

rationelere en creatievere bedrijfsvoering de 

concurrentieslag wisten te winnen. Rond 1930 

bleek dat een aantal bedrijfstakken in Brabant 

zich, ondanks de moeilijke conjunctuur, goed 

had kunnen handhaven.

In Nederland bleef de conjunctuur tot me-

dio 1930 nog redelijk op peil, maar in de loop 

van 1930 deed de werelddepressie zich ook 

hier in volle hevigheid voelen. Afbrokkeling 

van de effectenkoersen en daling van de groot-

handelsprijzen waren er het gevolg van. Er 

trad stagnatie op in de goederenafzet, omdat 

van een daling van de productiekosten geen 

sprake was. Hierdoor werd de rentabiliteit in 

het bedrijfsleven sterk ondermijnd. Omdat 

het verlagen van de productiekosten noodza-

kelijk was om toch nog enige afzet te creëren, 

zochten de ondernemers hun heil in de ar-

beidsbesparende rationalisatie en mechanisa-

tie van het productieproces. Dit leidde tot gro-

tere werkloosheid, waardoor de consumptieve 

vraag verder daalde. Dit laatste leidde weer tot 

verdere productieverlaging, enzovoort. Er was 

dus duidelijk sprake van een neerwaartse spi-

raalbeweging.13 Binnen een aantal bedrijven 

trad vertraging van de groei op.

 13  Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 517-518; 
zie ook Van den Eerenbeemt, Industrieel onderne-
merschap, 17-18; Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een 
modern industrieel gewest’, 196-199.
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De situatie verergerde toen Groot-Brittan-

nië en vele andere landen de gouden stan-

daard loslieten. Ook verhoogden steeds meer 

landen de invoerrechten op buitenlandse 

producten. Voor Brabantse bedrijven leverde 

dit grote problemen op, doordat enerzijds hun 

afzetgebieden wegvielen, terwijl anderzijds 

spotgoedkope vreemde producten de eigen 

markt overstroomden. Om de concurrentiepo-

sitie van Nederlandse bedrijven ten opzichte 

van het buitenlandse bedrijfsleven te verster-

ken, kwam de overheid met protectionistische 

wetgeving. Tot de belangrijkste wetten die 

men invoerde, behoorden de Crisisuitvoerwet 

en de Crisisinvoerwet uit 1932 en de Bedrijfs-

vergunningenwet van 1938. Met de eerste wet 

beoogde de regering de onderlinge concur-

rentie op de binnenlandse markt te beperken 

door het instellen van exportquota. De Cri-

sisinvoerwet was van groter belang voor het 

Nederlandse bedrijfsleven. Deze wet behoed-

de bepaalde segmenten van de Nederlandse 

industrie voor buitenlandse concurrentie door 

middel van contingentering. Met deze kwan-

titatieve invoerbeperking legde de overheid 

de import van een aantal producten aan ban-

den. De Bedrijfsvergunningenwet maakte het 

mogelijk om, indien het algemeen belang dat 

wenselijk achtte, een verbod uit te vaardigen 

op de vestiging of uitbreiding van onderne-

mingen in een bepaalde branche. Genoemde 

wetten waren het gevolg van de depressie in 

de jaren dertig en vormden de grondslag van 

een groeiende overheidsbemoeienis met de 

bedrijven.14

De rendementspositie van het bedrijfsleven 

 14  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern indus-
trieel gewest’, 199; Bouwens en Dankers, Tussen 
concurrentie en concentratie, 97-100.

verbeterde hierdoor weliswaar niet, maar het 

overheidsbeleid zorgde er wel voor dat de 

werkgelegenheid via de binnenlandse vraag 

gehandhaafd kon blijven. Toch stegen in 1934 

en 1935 de werkloosheidscijfers naar een dra-

matisch hoogtepunt, waardoor er een grote 

aanslag werd gepleegd op de koopkracht van 

de bevolking. De situatie leek uitzichtloos na 

de Belgische devaluatie in maart 1935. Tal van 

Brabantse bedrijven gingen gebukt onder een 

gebrek aan perspectief. Dit gold onder meer 

voor de ijzergieterijen, machine- en schoenen-

fabrieken.

In september 1936 ging de Nederlandse 

overheid overstag en ging men over tot deva-

luatie van de gulden. Dit bood voor de meeste 

Brabantse bedrijven weer enig soelaas, het-

geen ook tot uitdrukking kwam in de dalende 

werkloosheidscijfers. Zo ging Philips in janua-

ri 1937 over tot de werving van 1240 arbeiders. 

De werking die van de devaluatie was uitge-

gaan, was medio 1937 echter sterk afgenomen. 

In de tweede helft van dat jaar maakten nogal 

wat bedrijven melding van een ongekende 

slapte, waardoor de werkloosheid weer flink 

toenam. In de daaropvolgende jaren nam de 

bedrijvigheid in het algemeen toe, maar deze 

positieve ontwikkelingen werden overscha-

duwd door een nieuwe dreiging van buitenaf, 

namelijk die van nazi-Duitsland.15 De Duitse 

bezetting zou voor een ontwrichting zorgen 

van vele bedrijfstakken, waaronder de strohul-

zenindustrie.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de 

Nederlandse economie in grote problemen 

gekomen, doordat er een schaarste aan buiten-

 15  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern indus-
trieel gewest’, 199-200, 213-215.
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landse grondstoffen was ontstaan. In de 

jaren dertig wilde de Nederlandse overheid 

dit voorkomen door in geval van oorlog de 

distributie van grondstoffen met behulp van 

wetgeving te reguleren. Hiermee trachtte 

de regering alle stadia van het productie- en 

distributieproces onder overheidstoezicht te 

plaatsen. Daartoe werden in augustus 1939 

twaalf rijksbureaus opgericht, die de gehele 

organisatie van distributie van grondstoffen 

en consumptieartikelen voor hun rekening 

namen. De overheid verplichtte alle bedrijven 

zich in te schrijven via een sectorgewijze inde-

ling. Het rijksbureau verstrekte vergunningen 

voor de handel in goederen die schaars waren 

of dreigden te worden. Er volgde vervolgens 

een zorgvuldige verdeling over de aangeslo-

ten bedrijven naar rato van hun vooroorlogse 

productie. Het doel van de overheid was om 

hiermee de levensmiddelenvoorziening op 

peil te houden en de status quo in het bedrijfs-

leven te handhaven. In feite schakelde men op 

deze manier de concurrentie uit. Naarmate de 

tekorten toenamen, zouden de rijksbureaus in 

de daaropvolgende jaren een steeds grotere rol 

gaan spelen in het Nederlandse bedrijfsleven.16

Gedurende de oorlogsjaren verdedigden 

de rijksbureaus vaak de belangen van de 

aangesloten bedrijven tegenover de Duitse 

bezetter. Anderzijds bleken de rijksbureaus 

ook een probaat middel voor de bezetter om 

het Nederlandse bedrijfsleven voor de Duitse 

oorlogvoering in te zetten. Al vrij snel na de 

inval trachtte de Duitse bezetter het Neder-

landse bedrijfsleven in zijn greep te krijgen. 

Daartoe riep men in oktober 1940 een Orga-

 16  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 100-101.

nisatie-Commissie in het leven onder leiding 

van de Rotterdamse bankier Woltersom. Deze 

organisatie moest volgens het gelijkschake-

lingsprincipe het Nederlandse bedrijfsleven 

organiseren en de bestaande belangenorga-

nisaties opheffen. Ondernemers en bedrijven 

waren verplicht zich aan te sluiten bij de 

bedrijfsgroep waaronder hun onderneming 

viel. Naar analogie van de horizontale Duitse 

bedrijfsorganisatie deelde de Organisatie- 

Commissie Woltersom het Nederlandse be-

drijfsleven in zes hoofdgroepen: Industrie, 

Handel, Verkeerswezen, Ambacht, Bank- 

wezen en Verzekeringswezen. Deze hoofd-

groepen waren vervolgens weer verdeeld in 

bedrijfsgroepen, vakgroepen en vele onder-

vakgroepen. De Raad voor het Bedrijfsleven 

overkoepelde vanaf april 1942 de organisatie. 

In de eerste oorlogsjaren liquideerde de  

Organisatie-Commissie vrijwel alle branche- 

en werkgeversorganisaties en daarmee kwam 

er een einde aan de vooroorlogse organisatie-

structuur van het bedrijfsleven, die was geba-

seerd op vrijwillig lidmaatschap en onderlinge 

coöperatie.17

Net als elders gebeurde dat ook in de 

strohulzensector. Zo werd de organisatiestruc-

tuur in november 1942 opgeheven en ging de 

in 1918 opgerichte Vereniging van Nederland-

se Strohulzenfabrikanten als Sectie Strohul-

zenindustrie op in de Vakgroep Strokarton-

industrie. Op haar beurt was deze onderdeel 

van de Bedrijfsgroep Papier- en Papierver-

werkende Industrie. In het vervolg van dit 

hoofdstuk komen we hierop nog terug. Men 

was verplicht zich bij de Vakgroep Strokarton-

 17  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 101-104.
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industrie aan te melden indien het bedrijf zich 

bezighield ‘met de vervaardiging van stroo-

carton (beplakt en onbeplakt), stroopapier, 

bouwplaten of andere carton- of papierachtige 

producten, geheel of grootendeels uit stroo 

vervaardigd; voorts alle ondernemingen, die 

zich bezighouden met de vervaardiging van 

stroohulzen.’ De Bedrijfsgroep omvatte naast 

de Vakgroep Strokartonindustrie ook nog 

de volgende vakgroepen: Papierindustrie, 

Papieren zakken en Enveloppen, Cartonnage 

Industrie, Golfkartonindustrie en Diverse 

Papierverwerkende Industrieën.18

De Duitse bezetter bracht de verticaal 

georganiseerde rijksbureaus niet onder in 

de nieuwe bedrijfsorganisatie van de Orga-

nisatie-Commissie. Dit had te maken met de 

centrale rol die de rijksbureaus voor de Duitse 

autoriteiten vervulden in de aansturing van 

de Nederlandse economie. De horizontaal 

georganiseerde bedrijfsgroepen waren daar 

minder voor geschikt. Door de snel verslechte-

rende economische omstandigheden verloren 

de bedrijfsgroepen en de door de bezetter 

geëntameerde bedrijfsorganisatie gaandeweg 

hun betekenis.19

De meeste bedrijven kwamen het eerste 

oorlogsjaar zonder noemenswaardige kleer-

scheuren door. Dankzij een vrijwel onbescha-

digd machinepark konden de ondernemingen 

nog volop produceren en afzetten. In 1941 

verslechterde echter de situatie in een aan-

tal bedrijfstakken. Ondernemingen kregen 

 18  ACA, inv. nr. 125, Correspondentie 1942: aanmelding 
van het bedrijf van Caron tot de Bedrijfsgroep Papier- 
en Papierverwerkende Industrie en de Vakgroep Strokar-
tonindustrie; zie tevens notulen van de vergadering 
van de Sectie Strohulzenindustrie d.d. 2 november 1942.

 19  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 104.

te maken met een schaarste aan energie en 

grondstoffen. Gaandeweg leidde dit tot de 

sluiting van een aantal fabrieken, zoals in de 

sigaren-, schoen-, leer- en textielindustrie. 

In het bijzonder kleine bedrijven hadden te 

lijden onder de oorlogsomstandigheden. Vaak 

betekenden gebrek aan grondstoffen, trans-

port- en distributieproblemen voor menig 

familiebedrijf de nekslag. Vooral in de laatste 

oorlogsjaren verkeerde het bedrijfsleven in 

zwaar weer. Krijgshandelingen en ontmante-

ling van machines door de Duitsers zorgden 

voor een ontwrichting van de industrie.20 Ook 

de strohulzenindustrie had te lijden onder de 

oorlogsperikelen. De bedrijfstak zou, zoals 

menig Nederlands bedrijf, de nodige moeite 

hebben tijdens de oorlogsjaren het hoofd bo-

ven water te houden en zich daarna te herstel-

len van de oorlog. Hoe moeizaam dit proces 

verliep, zal in dit hoofdstuk nader worden 

belicht.

 4.4   De strohulzenfabrikanten  

in de eerste oorlogsjaren,  

1914-1916

In tegenstelling tot ontwikkelingen in 

een aantal andere bedrijfstakken verliepen 

de eerste oorlogsjaren voor de strohulzenfa-

brikanten niet gunstig. Reeds in augustus 1914 

leidden de oorlogsperikelen tot stagnatie van 

het vervoer van strohulzen naar Groot-Brit-

tannië. Zo liet cargadoor Borleffs & Co te Rot-

terdam J.B.C. Caron op 18 augustus 1914 het 

volgende weten: ‘De booten naar Liverpool, 

Cork, Belfast en andere Engelsche havens 

 20  Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern indus-
trieel gewest’, 213-215.
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varen nog niet en dit zal nog wel eenigen tijd 

aanhouden. Alleen de booten op Londen be-

ginnen deze week weer te varen; gedeeltelijk 

ook op Hull.’21 Een maand later, op 10 septem-

ber, kreeg Caron van Stoomvaart Maatschappij 

‘Zeeland’ te Vlissingen het bericht: ‘Volgens 

telegrafisch bericht van de Engelsche Spoor-

weg Maatschappij kan deze tot nader order 

geen zendingen hulzen ter verscheping [ac-

cepteren].’22

In oktober 1914 deelden vervolgens ver-

schillende expeditiebedrijven Caron mee dat 

alle zendingen voor Groot-Brittannië dienden 

te worden vergezeld van een certificaat van 

oorsprong. Hieruit moest blijken dat de goe-

deren niet van Duitse of Oostenrijk-Hongaar-

se oorsprong waren. Uitgezonderd hiervan 

waren levensmiddelen en zendingen tot een 

waarde van 100 pond of minder. De waarde 

van de goederen moest daarvan duidelijk op 

het cognossement voorkomen en deze moest 

geheel overeenstemmen met de waarde van de 

originele facturen. Goederen waarvan het cer-

tificaat ontbrak, zouden door de Britse douane 

worden geconfisqueerd totdat men het ver-

eiste bewijs van oorsprong had overlegd. Dit 

certificaat diende door de verzender te worden 

ondertekend en de handtekening moest door 

de burgemeester van de gemeente worden 

gelegaliseerd. Vervolgens moest het certificaat 

door de Britse consul worden ondertekend. De 

kosten hiervan bedroegen, met inbegrip van 

de kosten van de stoomvaartmaatschappij,  

 21  ACA, inv. nr. 70, Correspondentie 1914-3: brief van 
Borleffs & Co aan J. B.C. Caron d.d. 18 augustus 1914.

 22  ACA, inv. nr. 68, Correspondentie 1914: brief van 
Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ aan J. B.C. Caron 
d.d. 18 augustus 1914.

ƒ 3,50 per certificaat.23 Met ingang van 8 maart 

1915 had het certificaat betrekking op alle goe-

deren en hanteerde de Britse overheid geen 

uitzonderingen meer.24

Ten aanzien van de uitgifte van certificaten 

van oorsprong stelden de Britse autoriteiten 

zich formeel en strikt op. Zo strandde in janu-

ari 1916 een door Caron ingediend certificaat 

van oorsprong, omdat de Britse consul hierin 

slechts een bevestiging zag van de verklaring 

van Caron. Volgens de consul bevatte het do-

cument geen verklaring van de burgemeester 

dat de goederen van Nederlandse oorsprong 

waren. De Britse consul wilde uitsluitend cer-

tificaten voor strohulzen afgeven indien voor 

de aan te voeren partijen attesten bij de In-

specteur der invoerrechten en accijnzen waren 

aangevraagd. Verklaringen van de burgemees-

ter en van de Kamer van Koophandel volston-

den niet langer.25 In de daaropvolgende maan-

den werd de situatie voor Caron en de andere 

strohulzenfabrikanten er niet gemakkelijker 

op. Zo schreef Caron op 26 juli 1916 aan zijn 

zoon Frans: ‘Consenten van Verbunt zijn door 

Engelsche Consul te Rotterdam geweigerd. 

Ik heb vernomen dat hij en ik alleen nog voor 

Duitschland laden. Begin schrik te krijgen.’26

 23  ACA, inv. nr. 68, Correspondentie 1914-1: brieven van 
Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ aan J. B.C. Caron 
d.d. 16 en 23 oktober 1914; zie tevens: ACA, inv. nr. 
70, Correspondentie 1914: brief van Cornelder & Zonen 
scheepsagentuur te Rotterdam aan J. B.C. Caron d.d. 15 
oktober 1914; brief van Hudig & Pieters (agenten van 
de Great Eastern Railway Company & Goole Steam 
Shipping Company) te Rotterdam aan J. B.C. Caron d.d. 
16 november 1914.

 24  ACA, inv. nr. 73, Correspondentie 1916-1: brief van 
Timme & Co te Londen aan J. B.C. Caron d.d. 4 maart 
1915.

 25  ACA, inv. nr. 75, Correspondentie 1916-3: brieven van 
Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam 
aan J. B.C. Caron d.d. 11, 19 en 31 januari 1916.

 26  ACA, inv. nr. 74, Correspondentie 1916-2: brief van 
J. B.C. Caron aan zoon Frans Caron d.d. 26 juli 1916.
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De invoering van dit certificaat trof de 

strohulzenindustrie te meer, omdat de be-

drijfstak voor de export van strohulzen gro-

tendeels afhankelijk was van de Britse markt. 

In de praktijk leidden de invoerbeperkingen 

waartoe de Britse overheid besloten had tot 

uitvoervertragingen en hogere kosten. Gaan-

deweg gingen ondernemers creatief om met de 

situatie en trachtten zij op inventieve wijze de 

kosten van dit certificaat terug te dringen. Zo 

ontving Caron op 27 oktober 1914 van Stoom-

vaart Maatschappij ‘Zeeland’ een brief met de 

volgende inhoud: ‘Onder verwijzing naar onze 

circulaire van 23 dezer, no 5171a/32310E deelen 

wij U beleefd mede, dat wij van uit Engeland 

bericht ontvingen dat door de douane eenige 

zendingen beneden 100 Pond waarde werden 

aangehouden omreden deze blijkbaar opzette-

lijk waren gesplitst en ook omdat in sommige 

gevallen werd getwijfeld aan de juistheid van 

de waardeaangifte. Wij vestigen er daarom de 

aandacht op, dat het ten strengste verboden is, 

ter wille van het uitsparen van een certificaat 

zendingen te splitsen. Wel mogen zendingen 

van een firma aan verschillende geadresseerden 

op een certificaat worden aangegeven. Wan-

neer men bij zendingen van beneden 100 Pond 

waarde, aanhouding respectievelijk vertraging 

wenscht te voorkomen, verdient het aanbeve-

ling ook voor die zendingen toch een certificaat 

bij te voegen.’27 In hoeverre Caron of andere 

strohulzenfabrikanten zich daadwerkelijk aan 

deze praktijken schuldig maakte, is uit het be-

schikbare bronnenmateriaal niet op te maken.

Ook cargadoors poogden de strohulzenfa-

brikanten tegemoet te komen om de nadelige 

 27  ACA, inv. nr. 68, Correspondentie 1914-1: brief van 
Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ aan J. B.C. Caron 
d.d. 27 oktober 1914.

gevolgen van het certificaat van oorsprong 

enigszins te verzachten. Zo schreef de Lon-

dense onderneming W.O. Timme & Co op 23 

maart 1915 aan Caron: ‘Now that a certificate 

of origin is required for all goods, no matter 

what the value is, send as many orders as you 

can at one time, and put them all on the same 

Bill of Lading, so that one certificate will cover 

the lot, and thus save expense.’28 De Londense 

onderneming besloot echter in juni 1915 het 

volgende: ‘We thank you for your quotations, 

but they are much too high. Please therefore 

cancel our orders no 63, 64 and 65. Not only 

are your prices too high, but the freights are 

too high, and the shipment too difficult and 

irregular. We have therefore decided for the 

present, to drop Straw Envelopes, and push 

corrugated Paper Envelopes instead which 

have the advantage of being made here and 

are much cheaper.’29 In januari 1916 besloot de 

onderneming uit Londen om de import van 

strohulzen voorlopig te stoppen en te wach-

ten op betere tijden.30 Hiermee vergrootte het 

bedrijf de problemen van fabrikant Caron in 

het bijzonder en de strohulzenindustrie in het 

algemeen.

Naast de vervoersperikelen speelden in de 

beginfase van de oorlog ook verzekerings-

premies de strohulzenfabrikanten parten. 

De ondernemers kregen niet alleen te maken 

met hogere premies, maar ook met het feit dat 

het steeds moeilijker werd om een verzeke-

ringsmaatschappij te vinden die de ladingen 

 28  ACA, inv. nr. 73, Correspondentie 1916-1: brief van 
W.O. Timme & Co te Londen aan J. B.C. Caron d.d. 23 
maart 1915.

 29  ACA, inv. nr. 73, Correspondentie 1916-1: brief van 
W.O. Timme & Co aan J. B.C. Caron d.d. 23 juni 1915.

 30  ACA, inv. nr. 67, Correspondentie 1913-5: brief van 
W.O. Timme & Co aan J. B.C. Caron d.d. 13 januari 
1916.
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strohulzen wilde verzekeren. Zo vond Caron 

pas na veel moeite een firma die bereid was 

strohulzen te verzekeren tegen molestrisi-

co.31 Gezien de aard van het product en de 

tijdsomstandigheden zal de situatie bij de 

andere fabrikanten niet wezenlijk anders zijn 

geweest. De bronnen geven daar echter geen 

uitsluitsel over.

Naast deze vervoers- en verzekeringskwes-

ties kampten de strohulzenfabrikanten tijdens 

het eerste oorlogsjaar ook met hoge stroprij-

zen en stijgende juteprijzen. Stro was steeds 

minder te verkrijgen omdat het Nederlandse 

leger veel stro nodig had. Daarom schreven de 

ondernemers op 9 januari 1915 een brief aan de 

Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. 

De fabrikanten drongen er bij de minister op 

aan om de prijzen van ruw stro te verlagen. 

Zij vonden, met het oog op de geringe vraag 

naar strohulzen als gevolg van de oorlogsom-

standigheden, een prijs van ƒ 11,- per 1000 

pond voor geschud stro te hoog. Hierdoor zou 

het volgens de fabrikanten lastig worden om 

strohulzen met winst te verkopen. Zij wezen 

de minister bovendien op de gevolgen van de 

hoge stroprijzen. Uiteindelijk zou dit tot het 

stopzetten van de strohulzenfabricage en tot 

 31  ACA, inv. nr. 68, Correspondentie 1914-1: brief van 
Stoomvaart Maatschappij ‘Zeeland’ te Vlissingen 
aan J. B.C. Caron d.d. 18 augustus 1914; zie tevens 
ACA, inv. nr. 69, Correspondentie 1914-2: brief van 
Mouthaan & Zoon assurantiën te Amsterdam aan 
J. B.C. Caron d.d. 5 september 1914. De molestpremie 
bedroeg op dat moment inclusief de transport-
premie 2%. De situatie veranderde echter met de 
dag, waardoor ook de molestpremies zich bijna 
dagelijks wijzigden.

het ontslag van vele werknemers leiden.32 On-

danks deze poging het tij te keren bleven de 

stroprijzen in de loop van 1915 hoog door de 

grote requisities van stro door de Nederlandse 

strijdkrachten.33 Pas in november 1915 vond er 

een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers 

van de strohulzen- en strokartonfabrikanten 

en een door het opperbevel van de Land- en 

Zeemacht aangewezen intendant met het doel 

om een regeling voor stroprijzen tot stand te 

brengen. Het leger wilde in goed overleg met 

andere grote stroverbruikers de stijging van de 

stroprijs door middel van een centrale inkoop-

prijs beperken.34 In hoeverre dit contact in de 

maanden daarna gunstige gevolgen had voor 

de strohulzenfabrikanten, laten de bronnen 

niet zien.

Wel vond er in het najaar van 1916 opnieuw 

overleg plaats, hetgeen aangeeft dat de over-

heid de strokwestie in die jaren serieus nam. 

Ook de strohulzenfabrikanten juichten deze 

handelwijze toe.35 De uitkomst van deze be-

raadslaging pakte echter niet goed uit voor de 

ondernemers. Zo berichtte op 27 november 

 32  ACA, inv. nr. 236, Copyboek no 44: brief van de 
strohulzenfabrikanten aan de Minister van Landbouw, 
Handel en Nijverheid d.d. 9 januari 1915. Deze brief 
werd geschreven door J.B.C. Caron en onderte-
kend door de volgende zeven fabrikanten: J.B.C. 
Caron, Oerlemans & Zonen, H.J.M. Verbunt, 
Van Beckhoven & Van Iersel, Pillot & Van Beek, 
J. van Aken en J. Lohe. Tevens blijkt uit een brief 
van S. Peereboom & Co (Agentuur & Commis-
sie in hennep, jute, linnen, vlas, katoenen- en 
wollen garens, bind- en paktouw) te Hilversum 
aan J.B.C. Caron d.d. 26 juni 1915, dat de Engelse 
regering de verzending van besteld garen (in 
februari 1915 besteld) tegenwerkt. Zie hiervoor 
ACA, inv. nr. 75, Correspondentie 1916-3.

 33  ACA, inv. nr. 237, Copyboek no 45: brief van J. B.C. 
Caron aan Eau de Colognefabriek v/h J.C. Boldoot te 
Amsterdam d.d. 22 juli 1915.

 34  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 47: brief van J. B.C. 
Caron aan Oerlemans & Zonen d.d. 7 november 1915.

 35  ACA, inv. nr. 76, Correspondentie 1916-4: brief van 
Oerlemans & Zonen aan luitenant-kolonel Intendant 
van het leger, A.W. Ruyter, d.d. 22 november 1916.
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1916 het Departement van Oorlog Caron het 

volgende: ‘Beschikkende op een request van 

J.B.C. Caron, wonende te Eindhoven, en an-

dere stroohulzenfabrieken in Noord-Brabant, 

gericht tot den Minister van Landbouw, Nij-

verheid en Handel, voorzoover daarin het ver-

zoek voorkomt, dat de Intendance zich bij het 

inkoopen van stroo ten behoeve van het Leger 

zal richten naar de strooprijzen, welke door de 

stroohulzenfabrikanten aan de boeren worden 

betaald, brengt ter kennis van adressanten, 

dat, vermits de prijs van stroo, behalve als een 

gevolg van de veel grootere behoefte van het 

Leger dan in normalen tijd, ook nog door ver-

schillende andere oorzaken is verhoogd, het 

verzoek niet voor inwilliging vatbaar is.’36 In 

1917 zag het er voor de strohulzenfabrikanten 

wat rooskleuriger uit. Zo berichtte het Mi-

nisterie op 16 augustus 1917 dat men bij het 

vaststellen van een maximumprijs voor stro 

rekening zou houden met de belangen van de 

strohulzenindustrie.37

Ook inzake de uitvoer van schoofstro naar 

Duitsland in 1915 riepen de ondernemers de 

hulp in van de Minister van Landbouw, Han-

del en Nijverheid. De fabrikanten wilden de 

uitvoer aan banden leggen omdat de grond-

stoftekorten hierdoor verder zouden toene-

men. Namens de bond van strohulzenfabri-

kanten bepleitte Oerlemans de kwestie bij de 

minister. Ook nu weer wees de fabrikant op de 

nadelige effecten voor de sector van de export 

van schoofstro naar Duitsland. In dit geval 

 36  ACA, inv. nr. 76, Correspondentie 1916-4: brief van het 
Departement van Oorlog te ’s-Gravenhage aan J. B.C. 
Caron d.d. 27 november 1916.

 37  ACA, inv. nr. 79, Correspondentie 1917-1: brief van 
het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel te 
’s-Gravenhage aan J. B.C. Caron/strohulzenbond d.d. 16 
augustus 1917.

ging de minister wel overstag en beloofde ver-

dere uitvoer van schoofstro te voorkomen.38

Zoals in hoofdstuk 3 is gesteld, hadden de 

strohulzenfabrikanten al in de vooroorlogse 

jaren geregeld te maken met stroschaarste. 

Dat leidde in een aantal gevallen tot onder-

linge conflicten. Ook het eerste oorlogsjaar 

kenmerkte zich door grondstoftekorten. De 

oorlogsperikelen noopten nu echter tot een 

grotere samenwerking tussen de fabrikan-

ten. De brieven gericht aan de Minister van 

Landbouw, Handel en Nijverheid waren daar 

voorbeelden van. In het verleden waren de on-

dernemers er vooral op gericht om de inkoop-

prijzen van geschud roggestro te drukken. In 

juni 1915 breidden ze echter hun samenwer-

king uit met het doel om minimumprijzen 

vast te stellen voor de strohulzen die waren 

bedoeld voor de Engelse en Duitse markt. 

Verder kwam men overeen dat die minimum-

prijzen in algemeen overleg konden worden 

gewijzigd. Tevens moesten de leden na onder-

tekening van de overeenkomst de voorzitter 

van de organisatie van strohulzenfabrikanten 

ter garantie een bedrag van ƒ 300,- toezenden. 

De leden moesten bij deze overeenkomst zich 

onderwerpen aan de volgende bepalingen:

-  Bij gebleken fraude moest het individuele lid 

een boete betalen van ƒ 300,-, die vervolgens 

onder de overige zes leden moest worden 

verdeeld.

-  Een meerderheid van de fabrikanten bepaal-

de of er al dan niet fraude was gepleegd.

 38  ACA, inv. nr. 237, Copyboek no 45: brief van Aben 
(boekhouder van J. B.C. Caron) aan Oerlemans & Zonen 
d.d. 4 oktober 1915. Oerlemans bepleitte de kwestie 
namens de strohulzenfabrikanten alleen, omdat 
de voorzitter, J.B.C. Caron, op dat moment ziek 
was. Zie tevens ACA, inv. nr. 237, Copyboek no 45: 
brief van Oerlemans aan J. B.C. Caron d.d. 8 oktober 
1915.
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-  Bij staking van stemmen zou de zaak als 

onopgelost worden beschouwd.

-  Voor het bedrag der borgstelling ad 7 x  

ƒ 300,- zou ƒ 2.100,- worden gebruikt om een 

solide staatsfonds aan te kopen.

-  De leden verklaarden met het ondertekenen 

van deze overeenkomst en de bijgevoegde 

lijst met minimumstrohulzenprijzen ak-

koord te gaan.

Op 16 juni ondertekenden de fabrikanten deze 

overeenkomst.39 De minimumprijzen golden 

uitsluitend voor Engeland en Duitsland en 

niet voor de binnenlandse markt.

De documentatie laat over 1914 en 1915 nage-

noeg geen conflict van enige betekenis zien tus-

sen de strohulzenfabrikanten. De ondernemers 

waren zich ten volle bewust van de tijdgeest en 

de problemen waarmee ze geconfronteerd wer-

den. Er moest kortom samengewerkt worden 

om te overleven en daarin paste geen onenig-

heid. Wel deed zich in oktober 1915 een aanva-

ring voor tussen Caron en A.D. Notten. Laatst-

genoemde was pas in 1912 zelfstandig met de 

strohulzenproductie gestart en op dat moment 

nog geen lid van de vereniging van strohulzen-

fabrikanten. Aanleiding tot de onenigheid was 

het feit dat Notten in de regio Heeze-Leende 

stro kocht tegen een prijs van ƒ 17,- voor  

1000 pond. Met name het prijsopdrijvend han-

 39  ACA, inv. nr. 237, Copyboek no 45: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt d.d. 10 juni 1915. Lohe die 
het contract enkele dagen later ondertekende, 
omdat hij tijdens de eerste bijeenkomst afwezig 
was, kwam wel met enkele aanvullingen. Deze 
waren: 1. Er moest in de overeenkomst een 
geldigheidsduur worden aangegeven. 2. Bij een 
eventuele uittreding uit de vereniging moest 
de gestorte ƒ 300,- worden gerestitueerd. 3. In 
het geval individuele leden hun zaak opheffen, 
zoals in sterftegevallen als andere onverhoopte 
gebeurtenissen, moest ook de gestorte ƒ 300,- 
worden terugbetaald.

delen van Notten in een voor hem onbekende 

regio stak Caron. Notten bevestigde deze han-

delwijze, maar gaf daarbij wel aan dat hij hier-

toe door stroschaarste was gedwongen. Caron 

was woedend. Ook hij kampte immers in die 

periode met grote grondstoftekorten en daarbij 

had hij zelfs enkele malen de productie moeten 

stilleggen. Daarom dreigde Caron Notten de 

voet dwars te zetten door niet alleen de stro-

prijs in Heeze-Leende te verhogen, maar ook 

stro op te kopen in de regio van Notten, Boxtel 

en omstreken. Tevens bracht hij de strohulzen-

fabrikanten Pillot & Van Beek van deze kwestie 

op de hoogte. Niet alleen maakte Notten voor 

deze firma strohulzen, maar als lid van de fa-

brikantenvereniging waren beide ondernemers 

gebaat bij het voorkomen van prijsopdrijving. 

Pillot & Van Beek zaten op dezelfde golflengte 

als Caron en gingen dan ook niet akkoord met 

de prijsopdrijving door Notten. Zij wendden 

vervolgens, op uitdrukkelijk verzoek van Ca-

ron, hun invloed aan om Notten op andere 

gedachten te brengen. Uiteindelijk haalde Not-

ten bakzeil en conformeerde zijn stroprijzen 

aan die van de vereniging.40

 4.5   De vereniging van strohulzen-

fabrikanten, 1917-1918

Behalve over de exportproblemen ont-

stond er onder de strohulzenfabrikanten in 

de tweede helft van 1916 steeds meer onrust door 

de stijgende stroprijzen. Diverse malen kwamen 

de ondernemers bijeen om de stroprijzen onder 

 40  ACA, inv. nr. 237, Copyboek no 45: brief van Aben aan 
A. D. Notten te Boxtel d.d. 20 oktober 1915; zie tevens 
brief van Aben aan Pillot & Van Beek te Zundert d.d. 20 
oktober 1915; tevens ACA, inv. nr. 75, Corresponden-
tie 1916-3: brief van Pillot & Van Beek aan J. B.C. Caron 
d.d. 21 oktober 1915.
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controle te houden. Opmerkelijk is dat in 1916 

voor het eerst melding wordt gemaakt van een 

fabrikantenvereniging die uit een drietal afde-

lingen bestond, namelijk de kringen Helmond, 

Weert en Tilburg. Het is onbekend in welk jaar 

deze afdelingen zijn opgericht, maar uit de vele 

brieven komt het beeld naar voren dat dit naar 

alle waarschijnlijkheid 1916 was. In de voorgaan-

de jaren wordt namelijk met geen woord gerept 

over deze districten. Ook over de redenen van 

de opsplitsing van de fabrikantenvereniging 

is er onduidelijkheid. Een aantal fabrikanten 

was zelfs lid van meer dan een district. Naar alle 

waarschijnlijkheid vonden deze ondernemers 

het wenselijk bij meer afdelingen aangesloten te 

zijn om hun belangen beter te kunnen beharti-

gen. Stro werd immers niet slechts uit één regio 

Tabel 10. Overzicht van de leden van de Vereniging van Strohulzenfabrikanten afdelingen Hel-

mond en Weert. Bron: ACA, inv. nr. 343, Stukken betreffende de Vereniging van Strohulzenfabrikanten van de afdelin-

gen Weert en Helmond, 1918-1919.

Vereniging van Strohulzen- 
fabrikanten afdeling Helmond

Vereniging van Strohulzen- 
fabrikanten afdeling Weert

J. Bakermans te Someren J. van Aken te Oudenbosch

J.B.C. Caron te Eindhoven J. Bakermans te Someren

Coenen & Co te Uden Van Beckhoven & van Iersel te Etten en Leur

M. Cox te Mierlo A. van den Boom te Nederweert (handelaar)

Dutch Straw Works Company te Helmond H. Breuers te Venlo

J. Govers & Co te Geldrop J.B.C. Caron te Eindhoven

J. Lohe te Deurne Dutch Straw Works Company te Helmond

Peeters & Co te Weert J. Govers & Co te Geldrop

Pillot & Van Beek te Zundert J. Lohe te Deurne

Rijckevorsel & Co te Boxtel Van der Laak te Echt

W. Stam te Helmond P. Meuws te Blerick/Venlo

A. Notten te Meerveldhoven (fouragehandel)

Peeters & Co te Weert

Pillot & Van Beek te Zundert

Th. Slits te Venray

W. Stam te Helmond

betrokken, maar ook uit plaatsen en streken die 

elders gelegen waren. Door lidmaatschap van 

meer afdelingen kon men in principe in elk dis-

trict stro kopen tegen de door de afdeling vastge-

stelde prijzen.41 Hieraan moesten de fabrikanten 

zich houden. Ook handelaren in stro sloten zich 

aan bij de fabrikantenvereniging. A. van den 

Boom te Nederweert en A. Notten te Meerveld-

hoven zijn daar voorbeelden van. In het vervolg 

is een overzicht van de leden van de districten 

 41  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: uitnodiging 
van de Vereniging van Strohulzenfabrikanten in Neder-
land d.d. 29 april 1919. J.B.C. Caron plaatste in de 
kantlijn een opmerking waaruit blijkt dat fabri-
kanten ƒ 300,- moesten storten voor elk district 
waar men stro kocht. Om aan voldoende stro te 
komen, waren de ondernemers dus wel min of 
meer gedwongen zich bij meerdere districten 
aan te sluiten.
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Helmond en Weert opgenomen. Van het district 

Tilburg ontbreken de gegevens.

In de correspondentie van Caron is een 

reglement bewaard gebleven van het district 

Helmond. Het doel van de vereniging van 

strohulzenfabrikanten was hierin duidelijk 

omschreven, namelijk ‘het onderling vast-

stellen van de inkoopprijzen van stro voor de 

verschillende plaatsen.’ Het was in feite een 

bevestiging van de afspraken die de fabrikan-

ten al vanaf 1905 met elkaar hadden gemaakt 

om de stroprijzen te beteugelen. Tevens moest 

elk lid een bedrag van ƒ 300,- storten. Indien 

een fabrikant fraude had gepleegd ten aanzien 

van de inkoop van stro, kon de voltallige verga-

dering hem een boete ter hoogte van maximaal 

ƒ 300,- opleggen. Verder waren alle besluiten 

met betrekking tot de inkoop van stro bindend 

‘van vergadering tot vergadering’ en dienden 

alle leden zich aan deze besluiten te onderwer-

pen. Voorts gingen de leden van de bond deze 

verbintenis aan voor één jaar, lopende van 1 juli 

tot en met 30 juni van ieder jaar. Verkreeg men 

bij stemming geen absolute meerderheid, dan 

vond er een vrije stemming plaats. Bij staking 

van stemmen ten opzichte van personen beslis-

te het lot. In het geval van zakelijke kwesties, 

zoals prijsafspraken ten aanzien van de in- en 

verkoop van stro en strohulzen, verwierpen 

de fabrikanten het voorstel.42 In feite was deze 

vereniging dus een prijskartel.

 42  ACA, inv. nr. 81, Correspondentie 1917-3: reglement 
van de Vereniging van Strohulzenfabrikanten district 
Helmond d.d. 2 november 1916. De volgende fabri-
kanten worden in dit reglement vermeld: Oer-
lemans & Zonen, W. Stam, Pillot & Van Beek, J. 
Lohe, J.B.C. Caron, J. Bakermans, J. Govers & Co, 
W. Peeters, W. van Engelen-Vugts, Van Rijckevor-
sel & Co, Coenen & Co en M. Cox. De laatste twee 
namen zijn er met potlood bijgeschreven. Deze 
ondernemers zijn naar alle waarschijnlijkheid 
wat later toegevoegd aan het district Helmond.

Tijdens de bijeenkomst van de afdelingen 

Helmond en Weert op 17 augustus 1916 leek 

de betrekkelijke eensgezindheid van de eerste 

oorlogsjaren onder druk te komen staan door 

welbegrepen eigenbelang van enkele fabri-

kanten. Naar aanleiding van deze vergadering 

reageerde Peeters & Co namelijk verbolgen 

op het feit dat enkele leden van de bond voor 

zichzelf en anderen grote partijen schoofstro 

hadden opgekocht te Nederweert, Baexem en 

Kelpen. Peeters berichtte de bond daarover 

het volgende: ‘Tegen zulke commissionairs 

is natuurlijk niets te beginnen, maar als der-

gelijke practijken geduld worden, is het ons 

onmogelijk met de bondsbepalingen genoegen 

te nemen.’ In zijn antwoord verwoordde Caron 

de gevoelens van de andere leden van de bond: 

‘Aan dezen eisch kan moeilijk worden voldaan, 

want het spreekt vanzelf, dat iedereen vrij moet 

zijn ook daar te koopen.’ Een gesprek over dit 

meningsverschil tussen Peeters en enkele leden 

Tabel 11. Stroprijzen in guldens, september en 

oktober 1916. Bronnen: ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 

47 en inv. nr. 76, Correspondentie 1916-4.

Datum Prijs per 1000 kilo

1 september ƒ 52,-

5 september ƒ 49,-

6 september ƒ 49,-

22 september ƒ 50,-

28 september ƒ 51,-

16 oktober ƒ 55,-

24 oktober ƒ 55,-

27 oktober ƒ 58,-

30 oktober ƒ 58,-

31 oktober ƒ 55,-
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van de bond klaarde de lucht echter weer op.43 

In de maanden september en oktober hadden 

de fabrikanten veel last van de stijgende grond-

stofprijzen. Zij probeerden daar waar mogelijk 

aan voldoende stro te komen. In de praktijk 

leidde dat tot forse stijging van de stroprijzen. 

Tabel 11 toont aan dat in oktober sprake is van 

een behoorlijke toename van de stroprijzen.

De reactie van de strohulzenfabrikanten 

op deze voor hen ongunstige situatie liet niet 

lang op zich wachten. Op 13 november 1916 

kwamen de ondernemers te Weert bijeen om 

zich over deze kwestie te beraden. Zij stelden 

tijdens de bijeenkomst een maximumprijs 

vast van ƒ 50,- voor 1000 kilo geschud rogge-

stro. Tevens bleek uit de vergadering een ze-

kere vastberadenheid bij de fabrikanten zich 

aan deze afspraak te houden.44 Dit legde de 

ondernemers geen windeieren. De stroprijzen 

stabiliseerden zich en daalden zelfs tegen het 

einde van december 1916. Deze daling zette 

zich voort gedurende de eerste maanden van 

 43  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 47: brief van J. B.C. 
Caron aan Oerlemans & Zn. te Vrijhoeve-Capelle d.d. 
17 augustus 1916. Zowel Oerlemans als Peeters 
hadden de vergadering van 17 augustus 1916 niet 
bijgewoond. Als gevolg hiervan was er bij Pee-
ters onduidelijkheid ontstaan over de stroprij-
zen. Niet alleen het gesprek met enkele leden 
van de bond zorgde voor opheldering. Tevens 
werd Peeters verzocht om de vergadering van de 
strohulzenfabrikanten regelmatig bij te wonen. 
Daar schortte het blijkbaar aan.

 44  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 47: brief van J. B.C. 
Caron aan firma Van der Linden te Venray d.d. 13 no-
vember 1916; brief van J. B.C. Caron aan strokoopman 
W. van Weert te Nuenen d.d. 15 november 1916; brief van 
J. B.C. Caron aan Van der Linden te Venray d.d. 29 no-
vember 1916; brief van J. B.C. Caron aan strokoopman 
Baats te Kelpen d.d. 29 november 1916. In de laatste 
brief vraagt J.B.C. Caron aan Baats of deze firma 
hem regelmatig stro wil leveren tegen de door 
de bond vastgestelde prijs van ƒ 50,- per 1000 
kilo. Baats mocht bij de boer, op straffe van een 
boete van ƒ 300,-, niet meer betalen dan ƒ 50,- per 
1000 kilo. De commissie bedroeg op dat moment 
ƒ 3,- per 1000 kilo.

1917. Hierna kregen de strohulzenfabrikanten 

het ongemeen zwaar voor de kiezen en brak er 

voor hen een moeilijke tijd aan.

Zoals eerder gesteld waren de strohulzen-

fabrikanten grotendeels afhankelijk van de 

export van strohulzen naar Groot-Brittannië. 

Gaandeweg bemoeilijkten handelsblokkades, 

protectionistische maatregelen, Duitse duik-

boten en zeemijnen dit steeds meer. In 1917 

stapelden de problemen voor de ondernemers 

zich dan ook verder op. Gedwongen door de 

onzekere tijdsomstandigheden namen de 

strohulzenfabrikanten op 8 februari 1917 het 

besluit tot 1 maart 1917 geen stro meer te be-

trekken van de boeren.45 In een brief aan stro-

handelaar J. van der Linden te Venray van 10 

maart 1917 motiveerde Caron de beslissing van 

de ondernemers als volgt: ‘Dat de stroohul-

zenfabrikanten op het oogenblik een zeer 

moeilijken tijd doormaken en wel door het 

invoerverbod in Engeland van hun fabrikaat. 

Wat daarvan het gevolg zal zijn is nog niet 

bij benadering te zeggen. In ieder geval is het 

voor velen zaak om verder inkoopen van stroo 

te staken. Zulks is ook met mij het geval.’46

Het was vooral het Britse invoerverbod dat 

Caron en andere strohulzenfabrikanten parten 

speelde. Sporadisch kregen zij een licentie voor 

de invoer van strohulzen in Groot-Brittannië. 

Ook kampten zij met een gebrek aan scheeps-

ruimte. Dit leidde in de havens tot extra kosten 

als sleeploon, magazijngelden, et cetera. Veel 

fabrikanten stalden namelijk in deze fase van 

de oorlog een gedeelte van hun voorraad in 

 45  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan Van Rijckevorsel & Co te Boxtel d.d. 8 febru-
ari 1917.

 46  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J.B.C. 
Caron aan J. van der Linden te Venray d.d. 10 maart 1917.
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de havens om te kunnen profiteren indien er 

scheepsruimte vrijkwam. Naast deze moei-

lijkheden ondervonden de ondernemers grote 

problemen met de aanvoer van benodigde 

grondstoffen als jute en katoenen garens voor 

het naaien van strohulzen. Ook stijgende lonen 

zorgden ervoor dat de strohulzenfabrikanten 

niet meer winstgevend konden werken.47

Om deze redenen achtte een aantal strohul-

zenfabrikanten, onder wie Caron, Oerlemans & 

Zonen, W. Stam en Peeters & Co, het noodzake-

lijk de productie van strohulzen voorlopig stil 

te leggen.48 Caron overwoog door deze ontwik-

kelingen zelfs een van zijn fabrieksgebouwen 

te Asten, Eindhoven of Heeze beschikbaar te 

stellen voor verhuur. In een brief aan de Rot-

terdamsche Bankvereeniging te Rotterdam 

van 27 augustustus 1917 schreef hij: ‘De groote 

moeilijkheden, die ik sinds geruimen tijd in 

mijn bedrijf ondervind door het gebrek aan 

scheepsruimte ten gevolge der huidige tijds-

omstandigheden en waarvan ik voorzie, dat die 

zich ook nog na den oorlog voor langeren tijd 

zullen doen gevoelen, nopen mij uit te zien om 

in een mijner fabrieken een nieuw althans een 

ander bedrijf te vestigen. Uitgebreide fabrieks-

ruimten met terreinen te Heeze, Eindhoven en 

Asten, ingericht met moderne kracht en eigen 

 47  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan de Nijverheidscommissie te ’s-Gravenhage 
d.d. 8 augustus 1917.

 48  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan Eduard Caron d.d. 20 april 1917. Zie 
tevens brief van J. van der Linden te Venray aan Van 
Rijckevorsel & Co te Boxtel d.d. 23 april 1917. Uit deze 
brief blijkt dat ook strohandelaren last hadden 
van de oorlogsomstandigheden. Van der Linden 
kon door het stopzetten van de strohulzenpro-
ductie bij Van Rijckevorsel & Co geen stro meer 
slijten aan de fabrikant. De firma vroeg daarom 
een schadeloosstelling aan Van Rijckevorsel. Uit 
de documentatie blijkt niet dat de firma Van der 
Linden die heeft gekregen.

lichtinstallatie maken het mogelijk een dezer 

fabrieken zeer gemakkelijk met weinig of geen 

kosten in enkele weken tijds voor elk ander be-

drijf in te richten.’ Caron prees in dit schrijven 

ook zijn zoons aan: ‘Tevens staan mijn zoons, 

jonge goed geschoolde en degelijke jongelui 

ten diensten, die de leiding der zaken op zich 

kunnen nemen.’49

Gedwongen door de omstandigheden leg-

den in 1917 de strohulzenfabrikanten de basis 

voor een meer formele verenigingsstructuur. 

Zoals hierboven al geschetst, ging het de 

strohulzenfabrikanten in 1917 niet bepaald 

van een leien dakje. De internationale oor-

logssituatie en de economische malaise die 

daaruit voortvloeide, zorgde voor een serieuze 

bedreiging van de strohulzensector. Tot dan 

toe hadden de fabrikanten hun krachten ge-

bundeld in een minder formele organisatie. 

Deze vereniging had zich vooral gericht op het 

onder controle houden van de stroprijzen van 

de boeren en het zo gunstig mogelijk inkopen 

van stro.50 Hun zakelijke contacten beperkten 

zich grotendeels tot die met hun tussen- 

agenten en afnemers. Slechts in incidentele 

gevallen vond er contact plaats tussen de fa-

brikantenvereniging en regeringsorganen. Dit 

veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo 

hadden reeds in de herfst van 1914 de Engelse 

en Duitse regering hun toevlucht gezocht tot 

het instellen van export- en importverboden, 

 49  ACA, inv. nr. 238: Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan de Rotterdamsche Bankvereeniging te 
Rotterdam d.d. 27 augustus 1917.

 50  ACA, inv. nr. 240: Copyboek no 51: brief van J. B.C. 
Caron aan de firma Coenen & Co te Uden d.d. 16 april 
1917, waarin hij schrijft: ‘Hoe sterker we staan 
tesamen tegen de boeren des te voordeliger is de 
uitkomst.’ Zowel correspondentie als copyboe- 
ken bevatten vele brieven die dit benadrukken. 
Ook het citaat uit de vermelde bron is illustratief 
voor de houding van de strohulzenfabrikanten.
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waardoor ook de Nederlandse strohulzen- 

industrie werd getroffen. Om de nadelige 

gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beper-

ken was de sector gedwongen het contact 

met het Ministerie van Landbouw, Handel en 

Nijverheid te intensiveren. Gaandeweg echter 

ervoeren de fabrikanten de noodzaak van een 

formele belangenorganisatie om hen langs 

instanties en autoriteiten te loodsen.

Deze ontwikkeling past geheel in het alge-

mene beeld dat Bouwens en Dankers schetsen. 

Volgens beide auteurs leidde het internationale 

krijgsgewoel niet alleen tot een toename van 

het aantal samenwerkingsvormen bij onderne-

mers, maar ook tot het ontstaan van formelere 

belangenorganisaties. Men richtte deze vooral 

op wanneer de continuïteit van de onderne-

mingen in gevaar kwam, waarbij ondernemers 

zich vaak lieten leiden door een gevoel van 

onvermogen of onrecht. Uiteindelijk nam de 

betekenis van formele werkgeversverenigingen 

steeds meer toe. Dit had met name te maken 

met het herwinnen van vooroorlogse afzet-

gebieden die tijdens de oorlogsjaren verloren 

waren gegaan.51

De volgende voorbeelden illustreren dat in 

deze fase van de oorlog de strohulzenfabrikan-

ten in toenemende mate beseften dat samen-

werking onontbeerlijk was om collectief voor-

deel te behalen bij het uitoefenen van invloed 

op overheidsbeleid. Zo schreef Caron op 10 juli 

1917 aan H. Verbunt te Tilburg: ‘Lezende in De 

Maasbode van heden dat de Minister van Land-

bouw, Nijverheid en Handel voornemens is 

maximumprijzen voor het stroo vast te stellen 

in verband met prijsopdrijving van het stroo, 

 51  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 54.

dat het houden eener vergadering aanbeveling 

verdient. In die vergadering kunnen wij alsdan 

onze houding vaststellen, eventueel uitmaken, 

of het geen overweging verdient om te verzoe-

ken bij het vaststellen van die maximumprij-

zen gehoord te worden.’52 Op 6 augustus 1917 

schreef J.B.C. Caron de minister een brief. Hij 

gaf daarin de minister in welwillende overwe-

ging om bij het vaststellen van de maximum-

prijzen voor het stro van de nieuwe oogst ook 

de strohulzenfabrikanten daarbij te betrekken. 

Daarbij wees Caron niet alleen op het belang 

van de fabrikanten, maar ook op dat van de vele 

arbeiders, expediteurs, slepers, et cetera.53 Deze 

actie bleek succesvol, want op 16 augustus 1917 

deelde het Ministerie van Landbouw, Nijver-

heid en Handel de fabrikant mee dat ‘bij het 

mogelijk vaststellen van een maximumprijs 

voor stroo met de belangen van de stroohulzen-

industrie rekening zal worden gehouden.’54

Een aantal weken later wendde Caron zich 

namens de Vereniging van Strohulzenfabri-

kanten tot de Nijverheidscommissie. Deze 

organisatie had een belangrijke adviserende 

taak in de exportpolitiek van de overheid. Ze 

was onder meer belast met het geven van ad-

vies over voorraden, prijzen en uitvoer van ar-

tikelen.55 Deze adviezen vielen lang niet altijd 

uit in het voordeel van ondernemers. Ook de 

strohulzensector ervoer dat. Zo ontving Caron 

op 28 september 1917 een brief van de com-

 52  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt (‘Catalonië’) te Tilburg d.d. 10 
juli 1917.

 53  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel te ’s-Gravenhage d.d. 6 augustus 1917.

 54  ACA, inv. nr. 79, Correspondentie 1917-1: brief van 
het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel te 
’s-Gravenhage aan J. B.C. Caron d.d. 16 augustus 1917.

 55  Kruizinga, Overlegeconomie in oorlogstijd, 112.
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missie met de volgende strekking: ‘In verband 

met de zich steeds meer voelende behoefte aan 

stroo hier te lande, moeten wij U mededeelen, 

dat niet in uitzicht kan worden gesteld, dat 

door onze commissie verder voor den uitvoer 

van stroohulzen als zoodanig, gunstig zal 

worden geadviseerd.’56 Daarom wilde Caron in 

zijn brief aan de Nijverheidscommissie in de 

eerste plaats aantonen dat de vooruitzichten 

in de strohulzenindustrie treurig waren. Hij 

wees daarbij op geijkte zaken als het gebrek 

aan scheepsruimte, hoge vrachtprijzen, de 

geringe toegankelijkheid van de Engelse 

markt en het wegvallen van de Amerikaanse 

markt als gevolg van de duikbotenoorlog. De 

afzet in Nederland en Duitsland was verwaar-

loosbaar. Om de financiële verliezen van de 

sector niet nog verder te laten oplopen vroeg 

Caron de Nijverheidscommissie enige coulan-

ce te betrachten ten aanzien van de uitgifte 

van uitvoervergunningen, te meer daar de 

Britse overheid tijdens de oorlogsjaren verre 

van scheutig bleek met het verstrekken van 

invoerconcessies. De Britten verleenden uit-

sluitend invoervergunningen aan degenen die 

niet bij de whiskyproductie waren betrokken. 

Hierbij keek de commissie naar de invoer van 

de betrokken afnemers over 1915 en 1916.57

Gevoed door deze ontwikkelingen namen 

de strohulzenfabrikanten in de loop van 1917 

het besluit om een nieuwe formele vereniging 

van Nederlandse strohulzenfabrikanten op te 

richten. Aanvankelijk was Caron daar nog geen 

voorstander van. Daarbij keek hij vooral naar 

 56  ACA, inv. nr. 80, Correspondentie 1917-2: brief van de 
Nijverheidscommissie aan J. B.C. Caron d.d. 28 septem-
ber 1917.

 57  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan de Nijverheidscommissie te ’s-Gravenhage 
d.d. 2 oktober 1917.

de financiële kant van de zaak. Zo berichtte hij 

op 8 maart 1917 aan zijn zoon Eduard: ‘Aan een 

kartel of syndicaat voor hulzenfabrikanten zijn 

vele bezwaren verbonden en kost veel geld. 

Er zijn veel te veel kleine manhulpjes bij. Een 

accountant, die onzijdig moet zijn en het ge-

heim over prijzen en namen van afnemers moet 

bewaren, kost veel geld aan salaris, reis- en ver-

blijfkosten.’58 Dit belette de fabrikanten echter 

niet om de totstandkoming van een Vereniging 

van Nederlandse Strohulzenfabrikanten, vanaf 

nu aangeduid met VNS, in gang te zetten. Er 

kwam vanuit de ondernemers een commissie 

tot stand die zich belastte met het concipië-

ren van een reglement van de gecombineerde 

vereniging van strohulzenfabrikanten.59 In 

een gezamenlijke vergadering van de kringen 

Tilburg, Helmond en Weert op 25 oktober 1917 

behandelden de fabrikanten de concept- 

statuten en het huishoudelijk reglement van de 

nieuw op te richten vereniging.

Daarbij nodigden de fabrikanten een 

deskundige uit in de persoon van J. J.M. H. 

Nijst.60 Deze in Nijmegen gevestigde ac-

countant had zich reeds voor de oorlog toe-

gelegd op het verzamelen van gegevens over 

kartelovereenkomsten ten behoeve van het 

Departement van Landbouw, Nijverheid en 

 58  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan Eduard Caron d.d. 8 maart 1917.

 59  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt (‘Catalonië’) te Tilburg, Oerle-
mans & Zonen te Helmond, Peeters & Co te Weert, Van 
Engelen te Leende en Slits te Venray d.d. 29 augustus 
1917. Als plaatsvervangend lid voor het concipi-
eren van een reglement voor de gecombineerde 
Vereniging van Strohulzenfabrikanten werd 
benoemd Van Beckhoven te Etten en Leur. Het 
valt niet uit het bronnenmateriaal op te maken 
wie de andere leden van de commissie waren.

 60  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt (‘Catalonië’) te Tilburg d.d. 25 
oktober 1917.
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|  Afbeelding 32. De voorbereiding tot oprichting van de nieuwe vereniging van  

strohulzenfabrikanten.
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Handel en gold als een expert op dit gebied 

in Nederland.61

Het doel van de VNS was volgens de con-

ceptstatuten ‘de behartiging en de bevorde-

ring van de gemeenschappelijke belangen der 

bij de vereeniging aangesloten leden.’ De ver-

eniging trachtte dit doel te bereiken door:

‘1.  Het in leven roepen van bepalingen rege-

lende de verhouding der leden onderling en 

die tegenover derden, zoowel districtsge-

wijze als voor het geheel.

2.  Het oplossen van geschillen en het bevorde-

ren van samenwerking tusschen de leden.

3.  Het bestrijden van deloyale concurrentie.

4.  In het algemeen door het nemen van alle 

geoorloofde en wettige maatregelen, ten 

doel hebbende de economische positie der 

stroohulzenindustrie te verheffen.’62

Op dat moment bestond de VNS uit de volgen-

de leden:63

J. van Aken te Oudenbosch 

J. Bakermans te Someren 

Van Beckhoven en Van Iersel te Etten en Leur 

H. Breuers te Venlo 

J.B.C. Caron te Asten, Eindhoven en Heeze 

W. van Engelen-Vugts te Leende 

J. Govers & Co te Geldrop 

P.J. van der Laak te Echt 

J. Lohe te Deurne 

 61  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 61.

 62  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: conceptsta-
tuten van de VNS.

 63  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan J.G. Schürmann te ’s-Gravenhage d.d. 30 
juni 1917. In deze brief vermeldt J.B.C. Caron, in 
zijn functie van voorzitter, alle leden die op dat 
moment lid zijn van de VNS. De firma Coenen & 
Diks zou zich pas later bij de VNS aansluiten.

P. Meuws te Venlo 

Oerlemans & Zonen te Helmond en Vrijhoe-

ve-Capelle 

Peeters & Co te Weert 

Pillot & Van Beek te Aarle-Rixtel en Zundert 

Van Rijckevorsel & Co te Boxtel 

W. Stam te Helmond 

Th. Slits te Venray 

H. Verbunt (‘Catalonië’) te Tilburg

In de vergadering op 14 december hakten de 

fabrikanten de knoop door en gingen over 

tot de oprichting van de VNS. Tevens zou ko-

ninklijke goedkeuring worden aangevraagd. 

Het bepalen van de stroprijzen zou voorals-

nog in handen blijven van de verschillende 

districten.64 De ondernemers pasten tijdens 

deze bijeenkomst de conceptstatuten aan. Het 

algemene doel bleef hetzelfde, namelijk ‘de 

bevordering der belangen van de stroohul-

zenindustrie in Nederland.’ De meest in het 

oog springende wijziging die men aanbracht, 

betrof de weg naar dat doel. De VNS trachtte 

dit doel te verwezenlijken door het voeren van 

onderhandelingen en het sluiten van overeen-

komsten met de regering of regeringsorganen 

omtrent zaken die de strohulzenindustrie be-

troffen. De fabrikanten vonden deze aanpas-

sing blijkbaar noodzakelijk in verband met de 

situatie waarin de strohulzensector verkeerde.

Statutair kon het bestuur van de VNS uit-

sluitend bindende overeenkomsten met de 

regering of regeringsorganen aangaan indien 

de fabrikanten besluiten met minstens twee-

derde van de stemmen steunden. Tijdens 

vergaderingen moesten dan wel op zijn minst 

 64  ACA, inv. nr. 239, Copyboek no 49: brief van J. B.C. 
Caron aan H. Verbunt (‘Catalonië’) te Tilburg d.d. 15 
december 1917.
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tweederde van de leden aanwezig zijn.65 Alle 

aangesloten fabrikanten stortten een bedrag 

van ƒ 300,- als waarborgsom. Indien er met 

betrekking tot de inkoop van stro sprake was 

van fraude, moest de fraudeur verplicht een 

boete betalen die kon oplopen tot een maxi-

mum van ƒ 300,-. Een ander opmerkelijk punt 

bij de oprichting van de nieuwe VNS betrof 

de instelling van het zogenoemde scheidsge-

recht. Deze uit drie scheidslieden bestaande 

commissie had de bevoegdheid onderlinge 

conflicten te beslechten. Partijen dienden 

zich te allen tijde aan deze scheidsrechtelij-

ke beslissingen te houden.66 De vereniging 

werd aangegaan voor 29 jaar en ging in op 1 

januari 1918. Bij afloop van deze termijn kon 

de vereniging bij gewone meerderheid van 

stemmen voor hetzelfde tijdvak van 29 jaar 

worden verlengd. De koninklijke goedkeuring 

verkreeg de VNS op 6 mei 1918.67 Voorzitter en 

secretaris van de nieuwe vereniging werden 

respectievelijk J.B.C. Caron en W. Broekman, 

de compagnon van J. Govers te Geldrop.

Hoe succesvol verliep het eerste jaar voor 

de nieuwe vereniging? In hoeverre waren de 

verenigde strohulzenfabrikanten in staat 

om de problemen die zich voordeden tijdens 

het laatste oorlogsjaar op afdoende wijze het 

hoofd te bieden? De ondernemersvereniging 

boekte het eerste succes in het najaar van 1918. 

Op 16 oktober ontving Caron een brief van de 

Nederlandsche Uitvoer Maatschappij (NUM). 

Deze maatschappij was in 1917 door de rege-

 65  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: bijvoegsel 
tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 23 
september 1918, no 222.

 66  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: huishoude-
lijk reglement van de VNS.

 67  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: bijvoegsel 
tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 23 
september 1918, no 222.

ring opgericht met het doel uitvoervergunnin-

gen te verschaffen.68 De NUM deelde Caron 

het volgende mede: ‘Wij hebben het genoegen 

U mede te delen, dat gisteren na bespreking 

met de Stroohulzenfabrikantenvereeniging 

en the British & General Trading Association 

Ltd. de uitvoer van stroohulzen wederom is 

vrijgegeven.’69 Uit het vervolg blijkt dat in het 

bijzonder Caron daar nog niet verheugd op 

reageerde. De vraag vanuit Groot-Brittannië 

naar Nederlandse strohulzen was immers op 

dat moment nog te gering.

Dat niet alles van een leien dakje ging blijkt 

ook uit het volgende. Zo stond de NUM in de 

loop van 1918 de uitvoer van strohulzen naar 

Duitsland niet toe. Voor deze weigering gaf 

men geen duidelijke reden aan. Wel wees de 

NUM op de buitenlandse verhoudingen die 

de uitvoer van strohulzen onmogelijk maakte. 

De pogingen van de VNS om de NUM op an-

dere gedachten te brengen bleken vruchteloos. 

Zo schreef voorzitter A.C. Oerlemans op 22 

juni aan zijn collega’s: ‘Voorlopig kunnen wij 

tot ons leedwezen dus niets bereiken, doch 

zullen wij trachten het verloop te volgen en 

kunt U er van verzekerd zijn, dat wij elke gele-

genheid zullen aangrijpen om in deze voor de 

Vereeniging te ageeren.’70

Ook Caron kwam enige maanden later op 

voor de belangen van de sector. In een brief 

aan de NUM van 12 augustus 1918 uitte hij zijn 

ontevredenheid over de weigering tot afgifte 

van uitvoervergunningen. Caron onderstreep-

 68  De Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste 
eeuw, 131; zie tevens Brugmans, Paardenkracht en 
mensenmacht, 439-440.

 69  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: brief van de 
NUM aan J. B.C. Caron d.d. 16 oktober 1918.

 70  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: brief van 
A.C. Oerlemans aan de aangesloten fabrikanten van de 
VNS d.d. 22 juni 1918.
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te nogmaals het belang voor de sector van een 

vrije uitvoer van strohulzen naar Duitsland. 

Tevens zag hij in de uitvoer van strohulzen 

een tamelijk onschuldige activiteit. Dit zou 

volgens hem geen schade berokkenen aan 

de belligerenten. Caron formuleerde dat als 

volgt: ‘Tot mijn leedwezen zijn de motieven 

mij onbekend, maar zoover als mijne dertig-

jarige ondervinding zegt, kan aan Nederland 

geen afbreuk worden gedaan door den uitvoer 

van stroohulzen en wel omdat:

1e het verbruik van stroo voor de stroohul-

zenfabricage zoo miniem is in vergelijking 

met de doorsnee opbrengst van allerlei stroo, 

dat het niet de minste rol speelt;

2e bij een globale berekening van een uit-

voer aan stroohulzen van plm. 200 millioen 

kan het toch niet als ruilobject in aanmerking 

komen, daarvoor is de waarde te gering, zijnde 

2 à 2,5 millioen gulden;

3e men mompelt dat ook hulzen voor gra-

naten zouden gebezigd worden. Ik veroorloof 

mij zulks in twijfel te trekken, maar mocht 

het onverhoopt het geval zijn, dan zal het dit 

artikel gaan zoals met elk ander uitvoerarti-

kel, dat, hetzij direct of indirect, aan een der in 

vijandschap levende landen ten goede komt.’71

De druk die de strohulzenfabrikanten op 

de NUM uitoefenden om ook aan Duitse af-

nemers te leveren, resulteerde uiteindelijk in 

een beperkte uitgifte van uitvoervergunnin-

gen. De tegemoetkoming van de NUM ging 

echter voor Caron niet ver genoeg. Dit blijkt 

uit een brief van hem aan de NUM. Op 11 juni 

1919 schreef hij: ‘Inmiddels doet zich het geval 

voor, dat, terwijl er voor mijn artikel weinig 

 71  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: brief van 
J. B.C. Caron aan de N.V. Nederlandsche Uitvoer Maat-
schappij d.d. 12 augustus 1918.

vraag in Engeland is, Duitschland op levering 

van hulzen aandringt. Het wordt dus eene 

levenskwestie niet alleen voor mij, maar ook 

voor mijne arbeiders.’72 Het is evident dat Ca-

ron kansen zag in Duitsland.

De nieuwe vereniging richtte zich vooral 

op het voeren van onderhandelingen en het 

sluiten van overeenkomsten met regeringsor-

ganen. Daarnaast hielden de strohulzenfabri-

kanten zich ook bezig met het vaststellen van 

prijzen voor strohulzen. Volgens de onderne-

mers stonden er verschillende wegen open om 

door samenwerking prijsregelend op te treden. 

In verschillende commissievergaderingen boog 

men zich over deze kwestie. Na verloop van tijd 

vond de commissie de oplossing in een regeling 

op basis van contingentering.73 In de algeme-

ne vergadering van 20 december 1918 lichtte 

accountant Nijst dit voorstel toe.74 Het plan 

hield in dat de omzet onder de bestaande fabri-

kanten zou worden verdeeld op basis van hun 

productie- of omzetcijfers, behaald tijdens een 

voorafgaande periode. Indien de ondernemers 

hogere productie- en omzetcijfers realiseerden 

dan hun toegewezen contingent, moesten 

zij een vergoeding betalen aan hen die onder 

hun aandeel waren gebleven. Deze vergoeding 

moest dan wel zo hoog zijn dat niemand er 

belang bij had zijn contingent fors te over-

schrijden. Het geheel stond onder toezicht van 

de secretaris of vertrouwensman van de bond. 

Deze functionaris vermeldde en controleerde 

wekelijks de omzetcijfers van alle fabrikanten, 

 72  ACA, inv. nr. 239, Copyboek no 50: brief van J. B.C. 
Caron aan de N.V. Nederlandsche Uitvoer Maatschappij 
d.d. 11 juni 1919.

 73  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: voorstel 
Commissie Regeling Prijzen Strohulzen in verband met 
productie.

 74  ACA, inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: agenda alge-
mene vergadering van de VNS d.d. 20 december 1918.



144

kartelvorming in een verdwenen industrie

waardoor zij beter in staat waren de verkoop te 

stimuleren of juist te remmen. De ondernemers 

moesten vervolgens regelmatig de prijzen van 

strohulzen bespreken en in sommige gevallen 

lage minimumprijzen vaststellen. Dit laatste 

was vooral bedoeld om buitenstaanders te ont-

moedigen hiervan te profiteren. Zij mochten 

niet onder de door de fabrikanten vastgestelde 

minimumprijzen gaan. Tabel 12 laat zien hoe 

de regeling er volgens de commissie uitzag.

De fabrikanten die te veel hadden verzon-

den, zouden aan hen die te weinig hadden 

geleverd ƒ 2,- per 1000 hulzen moeten vergoe-

den. Volgens de commissie moest de boek-

houding van de georganiseerde fabrikanten 

‘behoorlijk zijn ingericht, zoodat de wekelijk-

sche opgaven vatbaar zijn voor controle, die 

zich eveneens moet kunnen uitstrekken over 

de productie.’ Uit de documentatie valt niet 

op te maken dat de fabrikanten dit systeem 

daadwerkelijk hebben ingevoerd, maar het 

geeft wel aan hoe ver de productieafspraken 

tussen de fabrikanten konden gaan. Uit het 

voorgaande blijkt dat de VNS een prijskartel 

was. De onderlinge afstemming van prijzen 

door de fabrikanten moet worden gezien als 

een instrument om de markt te reguleren.

Al spoedig kreeg de vereniging te maken 

met strohulzenfabrikanten die om uiteen-

lopende redenen voor de bond bedankten. 

Zo haakte kort na de oprichting fabrikant P. 

Meuws te Venlo af. Dit had niets te maken met 

de vereniging zelf, maar met het feit dat de fa-

brikant stopte met de strohulzenproductie. In 

het voorjaar van 1918 volgden M. Cox te Mier-

lo, W. Stam te Helmond en A. Notten te Meer-

veldhoven.75 Cox had de vereniging de rug 

toegekeerd in verband met een faillissement 

van zijn bedrijf. Over de beweegredenen van 

Stam en Notten is niets bekend. In het najaar 

van 1919 zegden de ondernemers Van Engelen 

te Leende en Slits te Venray hun lidmaatschap 

 75  ACA, inv. nr. 343, Stukken betreffende de Vereniging 
van Strohulzenfabrikanten van de afdelingen Weert en 
Helmond, 1918-1919.

Tabel 12. Voorstel Commissie Regeling Prijzen Strohulzen in verband met productie. Bron: ACA, 

inv. nr. 83, Correspondentie 1918-2: voorstel Commissie Regeling Prijzen Strohulzen in verband met productie.

Fabrikant Percentage Verzonden 
strohulzen

Mocht  
zenden

Te veel  
verzonden

Te weinig 
verzonden

A 10% 10.000.000 10.000.000 0 0

B 15% 17.000.000 15.000.000 2.000.000 0

C 6% 6.000.000 6.000.000 0 0

D 3% 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0

E 9% 5.000.000  9.000.000 0 4.000.000

F 11% 9.000.000 11.000.000 0 2.000.000

G 5% 4.000.000 5.000.000 0 1.000.000

H 13% 14.000.000 13.000.000 1.000.000 0

I 12% 13.000.000 12.000.000 1.000.000 0

J 16% 16.000.000 16.000.000 0 0

Totaal 100% 100.000.000 100.000.000 7.000.000 7.000.000
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van de vereniging op.76 Wellicht hebben de 

overige fabrikanten getracht tijdens een ver-

gadering beide ondernemers te bewegen lid te 

blijven van de bond, want uit latere bronnen 

blijkt dat Van Engelen terugkeerde als lid 

van de vereniging. Wel begroette de afdeling 

Weert als nieuw lid de ondernemer Lienaerts 

te Roermond.77 Na deze wijzigingen telde de 

VNS een veertiental leden.

Hoe stabiel en succesvol was het kartel tij-

dens de oorlogsjaren? Op basis van het gestelde 

in de paragrafen 4.4 en 4.5 kunnen we conclu-

deren dat zowel exogene als endogene factoren 

een rol speelden in de stabiliteit en het succes 

van de vereniging. In de oorlogsperiode was er 

sprake van een forse economische tegenwind. 

De strohulzenindustrie kreeg te maken met 

importbarrières, tekorten aan grondstoffen, 

transport- en distributieproblemen en hoge 

verzekeringspremies. Op deze exogene facto-

ren had de fabrikantenorganisatie nauwelijks 

vat. Onder deze omstandigheden zag een 

aantal strohulzenfabrikanten zich zelfs ge-

dwongen de productie van strohulzen stil te 

leggen. Het betekende echter geenszins dat de 

bedrijfssector bij de pakken bleef neerzitten. 

Men reageerde met een strategie die was ge-

richt op intensivering van de contacten tussen 

de strohulzenorganisatie en de overheid. Ook 

zagen de strohulzenfabrikanten in de oorlog-

somstandigheden aanleiding om tot een nau-

were samenwerking te komen. Eigenbelang 

verdween steeds meer naar de achtergrond en 

maakte plaats voor een grotere eensgezindheid. 

 76  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: agenda alge-
mene vergadering van de VNS d.d. 19 september 1919.

 77  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: brief van 
Dutch Straw Works Company aan E. Caron te Asten 
d.d. 29 januari 1919.

Dit leidde in 1918 tot de oprichting van de VNS. 

Op basis hiervan kan gesteld worden dat de en-

dogene factor, het functioneren van het kartel 

zelf, in deze periode in het voordeel werkte van 

het kartel. Hoe de fabrikantenorganisatie in de 

praktijk functioneerde, zien we in het vervolg.

 4.6   De naoorlogse jaren, 1919-1920

Het voortbestaan van de districten 

van de VNS stond in januari 1919 onder 

druk. Enkele ondernemers wilden een be-

eindiging van de afdelingen. Zij zagen in de 

algemene vereniging de enige vertegenwoor-

diger van hun belangen. De meerderheid zag 

echter op dat moment vooralsnog meer heil in 

voortzetting van de districten. De fabrikanten 

besloten tot het volgende:

1.  Ieder lid van de vereniging moest ook lid 

zijn van minstens een afdeling.

2.  Fraude, begaan in een district waarvan de 

fabrikant geen lid is, zou worden behandeld 

door de vereniging. Eventuele boetes zou 

men verhalen op het district waar de onder-

nemer de waarborgsom had betaald.78

Toch was de redding van de afdelingen van 

korte duur. Op 19 april 1919 bespraken de fa-

brikanten tijdens een algemene vergadering 

de reorganisatie van de districten.79 In de loop 

van 1919 besloten zij de districten Helmond 

en Weert te beëindigen en hun belangen uit-

sluitend door de nieuwe algemene vereniging 

 78  ACA, inv. nr. 238, Copyboek no 48: brief van J. B.C. 
Caron aan Eduard Caron d.d. 8 maart 1917; zie te-
vens: ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: brief 
van Dutch Straw Works Company aan Eduard Caron 
d.d. 29 januari 1919.

 79  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: agenda 
algemene vergadering van de VNS d.d. 29 april 1919.
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te laten behartigen.80 Over de status van het 

district Tilburg geeft het bronnenmateriaal 

geen uitsluitsel.

In dezelfde periode speelde de kwestie 

Diks & Van den Heuvel te Uden. Op 28 janu-

ari 1919 was er een overeenkomst tot stand 

gekomen tussen deze firma en een aantal 

strohulzenfabrikanten. Hierin verplichtten 

de ondernemers zich bij het Udense bedrijf 

een aantal gepatenteerde kop- en rondnaai-

machines af te nemen voor een bedrag van 

ƒ 17.500,-. Het betrof hier een overeenkomst 

tussen 23 strohulzenfabrikanten en de firma 

Diks & Van den Heuvel en niet tussen de VNS 

en de Udense firma.81 Volgens J.J.M.H. Nijst, 

de accountant van de vereniging, leidde dit 

contract tot een aantal moeilijkheden tussen 

de fabrikanten. Over de aard van die moeilijk-

heden laat het bronnenmateriaal zich echter 

niet uit. Naar alle waarschijnlijkheid trad 

de vereniging in de kwestie Diks & Van den 

Heuvel niet op als een collectief en kwamen er 

zodoende grote belangenverschillen aan het 

 80  ACA, inv. nr. 240, Copyboek no 51: brief van J.B.C. 
Caron aan J. Lohe d.d. 29 oktober 1919. In deze brief 
spreekt Caron over ‘de gewezen bonden Helmond 
en Weert.’

 81  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: overeenkomst 
tusschen de ondergeteekende stroohulzenfabrikanten 
ter eene en de leden en belanghebbende bij de firma 
Diks & Van den Heuvel te Uden ter andere zijde d.d. 28 
januari 1919. Deze overeenkomst werd onder-
tekend door de volgende ondernemers (niet in 
alfabetische volgorde, maar in de volgorde van 
het contract): J.B.C. Caron, J. Lohe, G. Lienaerts, 
H.J.M. Verbunt, W. Broekman, Van Beckhoven 
& Van Iersel, J. Govers & Co, W. Stam, H. Breuers, 
P.J. van der Laak, A.J. Stalborch (Dutch Straw 
Works Company), W.A. Peeters, L. Wouters (Van 
Rijckevorsel & Co), W. van Engelen-Vugts, J. van 
Aken, A. Goyarts, G. Coenen (Coenen & Co), G. 
Kehlenbrink jr., M. Cox, Diks & Van den Heuvel 
(P.M. Diks, M. van den Heuvel jr., G. Coenen), 
J. Bakermans, N.V. Houtzager & Van de Valk’s 
Handelvereeniging (Van Beek) en Th. Slits. Niet 
alle genoemde fabrikanten waren lid van de VNS. 
Zie hiervoor het overzicht op pagina 141.

licht. Zo hekelde Nijst in een vurig betoog het 

gebrek aan samenwerking tussen de onderne-

mers. Hierin wees hij op ‘de noodzakelijkheid 

eener wijziging van artikel 2 der Statuten van 

de Vereeniging van Stroohulzenfabrikanten’ 

en benadrukte de beperktheid van de midde-

len waarmee de vereniging haar doel trachtte 

te bereiken. Zoals gesteld was dit doel het 

bevorderen van de belangen van de strohul-

zenindustrie. Dit kon volgens de statuten 

worden bereikt door het voeren van onder-

handelingen en het sluiten van overeenkom-

sten met de regering. Volgens Nijst was deze 

beperktheid in de middelen een ‘hinderpaal 

op den weg tot economische bedrijfsorganisa-

tie in de stroohulzenindustrie.’ In zijn betoog 

verwoordde de accountant het als volgt: ‘De 

moeilijkheden om een eenvoudig contract als 

dat met de firma Diks & Van den Heuvel af te 

sluiten, zouden in veel geringere mate hebben 

voorgedaan, indien de vereenigde stroohul-

zenfabrikanten collectief als vereeniging par-

tij hadden kunnen zijn in dit contract. Ook de 

naleving van het contract zou gemakkelijker 

te verzekeren zijn geweest, indien de vereeni-

ging als zoodanig het contract had kunnen 

aangaan. Eene juridische constructie tusschen 

een zoo groot aantal deelnemers als thans het 

contract zullen teekenen, komt in de practijk 

slechts zelden voor en bemoeilijkt de handha-

ving.’82 Zoals gezegd hadden 23 fabrikanten 

het contract ondertekend.83

Ook ten aanzien van de door de vereniging 

 82  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: betoog voor 
de noodzakelijkheid eener wijziging van art. 2 der 
Statuten van de VNS d.d. eind januari 1919.

 83  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: overeen-
komst tusschen de ondergeteekende stroohulzenfabri-
kanten ter eene en de leden en belanghebbende bij de 
firma Diks & Van den Heuvel te Uden ter andere zijde 
d.d. 28 januari 1919.
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getroffen prijsregeling pleitte Nijst voor een 

ruimere redactie van artikel 2. In dat geval zou 

volgens Nijst ‘een prijsregeling, krachtens een 

geldig genomen besluit der ledenvergade-

ring absoluut bindende kracht hebben.’ Nijst 

benadrukte in zijn betoog dat bij geschillen 

omtrent de naleving van de prijsovereenkomst 

het bestuur een commissie van onderzoek kon 

benoemen. Deze kon bestaan uit twee leden 

en de vertrouwensman van de vereniging. Zij 

moesten het bestuur over de kwestie rapporte-

ren, waarop het bestuur of de vergadering in 

voorkomende gevallen een boete kon opleg-

gen. Op deze wijze trachtte Nijst de strohul-

zenfabrikanten te bewegen onderlinge afspra-

ken en overeenkomsten strikter na te komen. 

De kwestie Coenen & Diks en de naleving van 

de prijsovereenkomst hadden aangetoond dat 

het daaraan schortte.

Volgens Nijst waren er vooral tijdens de 

oorlogsjaren in de meeste industrietakken 

sterke verenigingen tot stand gekomen die de 

beschikking hadden over een grote macht om 

regelend op te treden, zowel in het productie-

proces als bij de afzet. De VNS was in zijn ogen 

niet meer dan een overeenkomst die tegenover 

regeringsorganen gemeenschappelijk optrad. 

Nijst had bij geen enkele vereniging zo’n be-

perkt doel aangetroffen. Hij achtte effectieve 

samenwerking tussen fabrikanten in dezelfde 

bedrijfstak absoluut noodzakelijk om sterk te 

staan tegenover de eisen van arbeiders, afne-

mers en de staat. Dit hoefde volgens Nijst niet 

ten koste te gaan van de zelfstandigheid van 

de bedrijven. Wel zou ongebreidelde concur-

rentie de positie van de industrie verzwakken 

ten opzichte van haar buitenlandse afnemers. 

Hij was daarom een groot voorstander van een 

nauwe samenwerking tussen grote en kleine 

fabrikanten. Nijst motiveerde dat als volgt: ‘De 

leuze, ’ieder voor zich’ behoort tot het verleden. 

Indien geen doeltreffende samenwerking tus-

schen groote en kleine fabrikanten mogelijk 

zal blijken, zullen de grooten onvermijdelijk 

komen tot concentratie hunner belangen in een 

groote maatschappij. Er bestaat geen reden om 

aan te nemen, dat deze evolutie zich ook niet in 

de stroohulzenindustrie zal voltrekken. Waar 

door gemeenschappelijke samenwerking in 

eene vereeniging nog tal van voordeelen zijn 

te behalen, lijkt het mij meer in het belang van 

alle fabrikanten om hunne vereeniging sterk 

te maken, waardoor pogingen tot concentratie 

overbodig zouden zijn en iedere ondernemer 

zijne zelfstandigheid geheel kon bewaren.’84

In de ogen van Nijst leek het kartel van de 

strohulzenfabrikanten op sterven na dood. 

Alleen nieuw elan zou het samenwerkingsver-

band kunnen redden. Maar hoe reageerden de 

ondernemers op de kritiek van de accountant? 

Uit de documentatie blijkt niet dat er bezwaren 

waren tegen een eventuele statutenwijziging, 

maar ook niet dat men de kritiek van Nijst 

onderschreef. Toch moet het kritische op-

treden van Nijst zeker tot bezinning hebben 

geleid onder de fabrikanten. Zo blijkt uit een 

schrijven van het bestuur aan de verenigde 

ondernemers van 23 mei 1919 dat men zich de 

kritiek van Nijst enigszins ter harte nam. Het 

bestuur van de VNS besloot naar aanleiding 

van de aanschaf van strohulzenmachines bij 

de firma Diks & Van den Heuvel de regie meer 

naar zich toe te trekken en verscheen met een 

aanvullend contract om dit te realiseren. Daar-

om nam het bestuur bepalingen in het contract 

 84  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: betoog voor 
de noodzakelijkheid eener wijziging van art. 2 der 
Statuten van de VNS eind januari 1919.
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op die elke aangesloten fabrikant diende na 

te leven. Zo bepaalde men dat uitsluitend 

strohulzenmachines van de firma Diks & Van 

den Heuvel mochten worden gekocht indien de 

VNS daar toestemming voor had gegeven. Ook 

mochten zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het bestuur geen strohulzen-

machines van de firma Diks & Van den Heuvel 

worden verkocht. Indien de fabrikanten zich 

niet hielden aan de bepalingen van dit contract, 

zou hen een boete van ƒ 300,- boven het hoofd 

hangen.85 Op deze wijze trachtte de vereniging 

meer invloed uit te oefenen op de leden en de 

samenwerking tussen hen te bevorderen. Het 

leek alsof de woorden van Nijst hun doel niet 

hadden gemist. Hoe de strohulzenfabrikanten 

daarmee om zouden gaan in de jaren twintig en 

dertig en hoe het kartel functioneerde, wordt in 

het vervolg uit de doeken gedaan.

 4.7   De internationale marktpositie 

in het interbellum, 1919-1939

Zoals eerder gezegd was de belangstel-

ling van de Nederlandse strohulzenfabri-

kanten voor de buitenlandse markt al sinds de 

negentiende eeuw evident. Er was sprake van 

een duidelijke gerichtheid op het buitenland 

en dan in het bijzonder op Groot-Brittannië. 

De binnenlandse markt was minder in trek bij 

de producenten. Deze houding veranderde niet 

wezenlijk na de Eerste Wereldoorlog. Naast de 

Britse markt waren ook andere internationale 

afzetgebieden van belang voor de bedrijfs-

sector. Daarbij deden zich diverse specifieke 

problemen voor. De bedrijfssector had in het 

 85  ACA, inv. nr. 86, Correspondentie 1919-1: aanvullend 
contract van het bestuur van de VNS d.d. 23 mei 1919.

interbellum vooral last van importbarrières. In 

deze paragraaf staat dan ook de vraag centraal 

hoe het kartel hiermee omging en in hoeverre 

de fabrikantenorganisatie in staat was om op-

lossingen voor deze vraagstukken te zoeken.

De naoorlogse jaren verliepen niet gunstig 

voor de strohulzenindustrie. Zo waren er niet al-

leen problemen met stroleveranties.86 Ook hoge 

grondstofprijzen hinderden de fabrikanten. D. 

van Beckhoven verwoordde dit in een brief van 

10 november 1922 aan alle strohulzenfabrikan-

ten als volgt: ‘De slechte gang van zaken, welke 

reeds geruimen tijd in ons bedrijf heerscht, is 

U allen zeer zeker bekend. Ieder onzer is over-

tuigd, dat de toestand elke dag slechter wordt en 

ontegenzeglijk tot de algeheele ondergang moet 

voeren. Bedenk slechts even de onnatuurlijke 

verhouding tusschen de prijzen der grondstof-

fen en die van het fabrikaat; er zijn nog zooveel 

meer factoren, die ieder op zich zelf het bedrijf 

onmogelijk maken.’ Hij verzuchtte verder: ‘Is 

hieraan nu niets te veranderen…?’87

Verder moesten de fabrikanten optornen 

tegen de buitenlandse concurrentie. De sector 

had op dat moment vooral last van Duitse 

fabrieken. Het prijsniveau van hun hulzen 

was aanzienlijk lager dan het Nederlandse 

prijspeil.88 Tevens moesten de ondernemers de 

 86  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 17; zie tevens ACA, inv. nr. 94, Corresponden-
tie 1921-2: brief van Dutch Straw Works Company aan 
J. B.C. Caron d.d. 14 januari 1921.

  87  ACA, inv. nr. 95, Correspondentie 1922: brief van D. 
van Beckhoven aan de strohulzenfabrikanten in Neder-
land d.d. 10 november 1922.

 88  ACA, inv. nr. 241, Copyboek no 53: brief van J. B.C. Ca-
ron aan het Districtshoofd der Arbeidsinspectie te Venlo 
d.d. 3 november 1920. Zie tevens ACA, inv. nr. 242, 
Copyboek no 55: brief van J. B.C. Caron aan de Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid te ’s-Gravenhage d.d. 
2 december 1924. In beide brieven klaagt Caron 
over de concurrentie van vooral Duitse strohul-
zenfabrieken.
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Britse markt terug zien te winnen. Deze was 

tijdens de oorlogsjaren grotendeels verloren 

gegaan als gevolg van Britse overheidsmaatre-

gelen en de duikbotenoorlog. Daarom stonden 

de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog in het 

teken van herstel en het opnieuw bewerken van 

de Britse markt. Dit leek ten aanzien van deze 

markt in 1922 te lukken. Hoewel er over deze 

periode weinig bekend is, zijn er toch aanwij-

zingen waaruit dit naar voren komt. Zo zijn er 

cijfers betreffende in- en uitvoer van strohulzen 

bekend over de periode van januari 1922 tot en 

met mei 1922. De totale uitvoer van strohulzen 

bedroeg in de periode van januari tot en met 

mei 1922 1.087.000 kilogram. De export naar 

Groot-Brittannië bedroeg in dezelfde fase 

763.000 kilogram.89 Een tweede indicatie dat 

de strohulzenindustrie zich in de loop van de 

jaren twintig leek te herstellen van de eerder 

genoemde economische malaise, heeft betrek-

king op de bedrijfsexploitatie van J.B.C. Caron. 

 89  ACA, inv. nr. 95, Correspondentie 1922: brief van de 
Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel no 7756 aan J. B.C. Caron betref-
fende in- en uitvoer van strohulzen d.d. 24 juni 1922.

Zo wendde de fabrikant zich vanaf 1922 met 

enige regelmaat tot de arbeidsinspectie om een 

overwerkvergunning voor zijn werknemers te 

krijgen. Caron zag zich daartoe genoodzaakt 

vanwege de vele en grote orders die hij in de 

jaren na 1922 ontving.90 Verder trok vanaf 1923 

de omzet van strohulzen bij deze onderneming 

weer aan, hetgeen uit tabel 13 valt af te lezen. 

Deze tabel toont tevens aan dat de verkoop in 

1927 opvallend groot is. Dit gegeven past in het 

 90  ACA, inv. nr. 241, Copyboek no 53: brieven van J.B.C. Ca-
ron aan de Arbeidsinspectie te Maastricht d.d. 29 juli 1922 
en 21 oktober 1922. Zie tevens ACA, inv. nr. 241, Copy-
boek no 54: brief van J.B.C. Caron aan de Hoofdinspecteur 
van den Arbeid te Maastricht d.d. 8 juni 1923; inv. nr. 242, 
Copyboek no 55: brieven aan de Arbeidsinspectie 
te Maastricht d.d. 11 juli 1924 en 20 september 
1924; idem: brief van J.B.C. Caron aan de Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid te ’s-Gravenhage 
d.d. 2 december 1924; idem: brieven van J.B.C. 
Caron aan de Arbeidsinspectie te Maastricht d.d. 10 
februari 1925, 24 september 1925 en 14 november 
1925; inv. nr. 243, Copyboek no 57: brieven van J.B.C. 
Caron aan de Arbeidsinspectie d.d. 10 maart 1927 en 28 
oktober 1927. Uit deze brieven komt het beeld naar 
voren dat J.B.C. Caron zich alle moeite getroostte 
om een vergunning te krijgen ter verlenging van 
de arbeidstijd in zijn fabriek. Zie tevens ACA, 
inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: brief van Notten 
aan J.B.C. Caron d.d. 7 september 1925. Hierin stelde 
Notten: ‘Van bevriende zijde vernam ik dat u nogal 
een grooten omzet hebt in stroohulzen.’

Tabel 13. Aantal verkochte strohulzen J.B.C. Caron, 1922 t/m 1930. Bronnen: ACA, inv. nrs. 374 en 375:  

Verkoopboeken 1922 t/m 1930.

Jaar Aantal hulzen Bedrag

1922 1.881.715 ƒ 23.479,99

1923 3.936.588 ƒ 52.027,63

1924 3.478.837 ƒ 36.812,79

1925 4.250.858 ƒ 47.175,73

1926 5.134.471 ƒ 51.594,63

1927 12.829.435 ƒ 109.668,70

1928 9.695.682 ƒ 86.191,08

1929 8.080.680 ƒ 78.427,92

1930 5.810.542 ƒ 58.687,42

Gemiddelde 1922 t/m 1930 6.122.090 ƒ 60.453,77
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algemene economische beeld van die periode, 

omdat het Nederlandse bedrijfsleven in 1927 

een opleving doormaakte die van 1928 tot 1929 

zou doorwerken. In deze jaren maakten vele 

ondernemingen een grote groei door en spreid-

den een toenemende bedrijvigheid ten toon.91

Er vond een krachtige expansie plaats op 

het gebied van werkgelegenheid, productie en 

arbeidsproductiviteit. Ook de industriële uit-

voer nam in de periode 1924-1929 toe met een 

jaarlijks gemiddelde van 10,7%.92 Desondanks 

verkeerde het bedrijfsleven in Noord-Brabant 

en Limburg tijdens de jaren 1925-1927 in 

zwaar weer, vooral door de valutaconcurrentie 

van Frankrijk en België. Zo daalde de koers 

van de Franse en Belgische munteenheden in 

de periode tussen 1 januari 1920 en 1 juli 1925 

fors.93 Voor menige industrietak leverde dit 

problemen op. Dit gold onder meer voor de 

Oirschotse stoelen- en meubelindustrie. Deze 

bedrijfstak ondervond een nadelige invloed 

van de Belgische valutaconcurrentie die tot in 

1927 nawerkte. Het leidde tot een felle concur-

rentiestrijd tussen de stoelen- en meubelfabri-

kanten.94

De strohulzenindustrie ondervond geen 

hinder van de valutaconcurrentie van beide 

landen, omdat deze markt voor de sector im-

mers minder belangrijk was. De afzet in deze 

landen was dan ook niet zo groot. Wel waren 

er andere problemen die in deze bedrijfstak 

 91  Van den Eerenbeemt, Industrieel ondernemerschap 
en mentaal klimaat 1914-1940, 16.

 92  Van Zanden, Economische geschiedenis van Neder-
land in de 20e eeuw, 116-119.

 93  Van den Eerenbeemt, Industrieel ondernemerschap, 
12. In deze periode daalde de koers van 100 
Franse francs van ƒ 24,20 naar ƒ 11,17. Voor 100 
Belgische franken daalde de koers van ƒ 22,55 
naar ƒ 11,12.

 94  Voermans, ‘De ontwikkeling van de Oirschotse 
stoelen- en meubelindustrie tot 1940’, 294.

een rol speelden. Zo hadden de fabrikanten 

last van landen die de import van strohulzen 

bemoeilijkten op grond van algemene in-

voerbelemmeringen van hooi en stro. In deze 

landen zag de overheid hooi en stro als over-

brengers van verschillende veeziekten, zoals 

mond- en klauwzeer. Het eerste land dat een 

verbod uitvaardigde op de invoer van strohul-

zen was Canada. Hier was sinds 15 november 

1924 een invoerverbod ingegaan op alle stro, 

waaronder strohulzen.95 Dit verbod gold voor 

alle landen uitgezonderd de Verenigde Sta-

ten, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Voor 

andere landen was de invoer van strohulzen 

slechts mogelijk onder de voorwaarde dat 

uit een certificaat van een rijksveearts in het 

land van herkomst bleek dat voor dit product 

uitsluitend gebruik was gemaakt van stro 

uit streken waarin geen mond- en klauwzeer 

heerste. Ook moest uit dit certificaat blijken 

dat het gebruikte stro gedesinfecteerd was.96

Om deze reden wendde Caron zich tot het 

districtshoofd van de veeartsenijkundige 

dienst in ’s-Hertogenbosch met het doel in-

formatie in te winnen over mogelijk besmette 

plaatsen. Voor de fabrikanten was deze in-

formatie van belang, omdat zij de benodigde 

grondstoffen uitsluitend wilden kopen in 

onbesmette streken. Bovendien exporteer-

de men veel strohulzen naar Canada. Caron 

vernam van de veeartsenijkundige dienst dat 

mond- en klauwzeer sporadisch voorkwam 

 95  ACA, inv. nr. 242, Copyboek no 55: brief van J. B.C. 
Caron aan het districtshoofd van den veeartsenijkundi-
gen dienst ’s-Hertogenbosch d.d. 24 november 1924.

 96  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: schrij-
ven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Eindhoven aan J. B.C. Caron/de strohulzenfabrikanten 
d.d. 22 november 1924; zie tevens ACA, inv. nr. 242, 
Copyboek no 55: brief van J. B.C. Caron aan J. van Bavel 
te Glasgow d.d. 27 november 1924.
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in het district waarvan zijn strohulzenfabriek 

stro betrok. Het was voor hem dus gemakke-

lijk de vereiste verklaring van een rijksveearts 

te krijgen, waarmee de weg vrij was voor de 

invoer van strohulzen in Canada.97

In de loop van 1925 vonden er onderhande-

lingen plaats tussen de Ierse regering en het 

Departement van Arbeid, Handel en Nijver-

heid over de totstandkoming van een overeen-

komst om de invoer in Ierland van in Neder-

land ontsmette strohulzen mogelijk te maken. 

Hierbij verzocht men de Ierse overheid ge-

noegen te nemen met certificaten die door de 

Kamers van Koophandel en Fabrieken zouden 

worden afgegeven.98 De onderhandelingen 

leverden echter weinig op, want de Ieren voer-

den het invoerverbod op 17 november 1925 

definitief in. Vanaf deze datum liet de Ierse 

douane in het geheel geen goederen meer toe 

die in hooi en strowaren waren verpakt.99

In dezelfde periode ontving een strohulzen-

fabrikant van zijn Britse relatie het volgende 

schrijven: ‘Foot and Mouth Disease. We think 

it is very likely that the use of straw covers 

will be prohibited in Great Britain, and unless 

your suppliers can render their straw covers 

harmless, in other words, can disinfected in 

some way, we shall be unable to use them.’100

In december 1925 verscheen van de hand 

van de Afdeling Handel en Nijverheid van 

 97  ACA, inv. nr. 242, Copyboek no 55: brief van J. B.C. 
Caron aan J. van Bavel te Glasgow d.d. 27 november 
1924.

 98  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: brief van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven aan 
J. B.C. Caron d.d. 8 juli 1925.

 99  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: nota over de 
invoerbelemmering van strohulzen in het buitenland 
d.d. 3 december 1925.

 100  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: nota over de 
invoerbelemmering van strohulzen in het buitenland 
d.d. 3 december 1925.

het Departement van Arbeid, Handel en Nij-

verheid een nota over de invoerbelemmering 

van strohulzen in het buitenland. Volgens de 

auteurs van deze nota zou een Brits invoer-

verbod van hooi en stro de nekslag betekenen 

voor het grootste deel van de Nederlandse 

strohulzenindustrie. Er ging immers ruim 

60% van de totale productie van Nederlandse 

strohulzenfabrieken naar Groot-Brittannië. 

Het was voor de belanghebbende ondernemers 

dus van eminent belang om de Britse markt 

niet te verliezen. In de nota werd daarom nader 

ingegaan op mogelijke oorzaken van de invoer-

belemmering van strohulzen in Groot-Brit-

tannië. Volgens deskundigen was het verband 

tussen de strohulzenindustrie en mond- en 

klauwzeer niet afdoende aangetoond. Gezien 

de bewerking die het stro in de fabriek onder-

ging, achtte men het vrijwel uitgesloten dat 

de invoer van strohulzen mond- en klauwzeer 

zou kunnen overbrengen. De nota zocht de 

oorzaak daarom meer in de concurrentie van 

de pakpapierindustrie in Groot-Brittannië. 

De toestand van deze bedrijfstak was immers 

slecht, waardoor de fabrikanten van pakpapier 

trachtten hun afzetgebied te vergroten. Dit 

probeerden zij te bewerkstelligen door de veel 

goedkopere strohulzen uit Groot-Brittannië 

te weren. Het was immers mogelijk flessen 

en andere breekbare artikelen, behalve door 

strohulzen, te beschermen door zwaar geribde 

papiersoorten (corrugated paper). De nota zag de 

actie van de pakpapierindustrie dan ook als een 

vorm van protectionisme en waarschuwde voor 

de gevolgen. De deskundigen vonden dat de 

Nederlandse overheid in overleg moest treden 

met de Britse regering om een invoerverbod 

van hooi en stro, maar vooral van strohulzen, te 

voorkomen. In het geval van een invoerverbod 
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moest de Nederlandse regering trachten een 

lans te breken voor de invoer van gedesinfec-

teerde strohulzen op de Britse markt, vergezeld 

van een certificaat van desinfectie.101

Op 31 december 1925 kregen de strohulzen-

fabrikanten, die aangesloten waren bij de R.K. 

Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Herto-

genbosch (waarover hierna meer), het bericht 

dat de Board of Agriculture niet van plan was 

de Hay and Straw Packingorder uit te breiden.102 

Deze verordening verbood vanaf 19 november 

1925 in Engeland de verkoop van alle bomen, 

struiken, planten, bloembollen of andere tuin-

bouwproducten verpakt in hooi of stro. De 

maatregel gold zowel voor ingevoerd als Brits 

hooi en stro.103 Het niet uitbreiden van de Hay 

and Straw Packingorder hield voor de strohulzen-

fabrikanten in dat de invoer van Nederlandse 

strohulzen niet langer belemmerd werd. Ook 

waren er geen plannen om voorschriften uit te 

vaardigen omtrent desinfectie.104

Opmerkelijk is dat de Britse regering haar 

houding alsnog wijzigde. Uit een brief van 

strohulzenfabrikant Caron op 5 februari 1926 

aan het Departement van Binnenlandse Zaken 

en Landbouw blijkt dat de Britse autoriteiten 

voor de invoer van strohulzen wel een certifi-

caat van desinfectie verlangden. Dit document 

 101  Zie noot 99.
 102  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: brief van de 

R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Herto-
genbosch aan de leden strohulzenfabrikanten d.d. 31 
december 1925. Niet elke strohulzenfabrikant was 
daarbij aangesloten. Volgens de documentatie 
betrof dat alleen de ondernemers J.B.C. Caron 
en H. Verbunt. Zie daarvoor paragraaf 4.8.1.

 103  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: brief van de 
R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Herto-
genbosch aan de leden strohulzenfabrikanten d.d. 3 
december 1925.

 104  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: brief van  
de R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Herto-
genbosch aan de leden strohulzenfabrikanten d.d.  
31 december 1925.

moest ondertekend zijn door de inspecteur 

van de veeartsenijkundige dienst. Het bureau-

cratische karakter rond dit certificaat bleek 

wel uit het gegeven dat, voordat de Engelse 

Consul Generaal te Rotterdam het certificaat 

wilde legaliseren, de handtekening van de 

inspecteur eerst moest worden gewaarmerkt 

door een burgemeester of notaris. Zowel  

Caron als de inspecteur van de veeartsenijkun-

dige dienst voor Oostelijk Noord-Brabant,  

dr. J.H. Picard, laakte het bureaucratische 

standpunt van de Britse Consul en maakten 

hiertegen bezwaar. Caron verwoordde dit in 

een brief aan het Departement van Binnen-

landse Zaken en Landbouw als volgt: ‘De 

Inspecteur, de Heer Picard, maakte hiertegen 

bezwaar omdat zooals hij mededeelde zijne 

handtekening en van alle andere Inspecteurs 

van den veeartsenijkundigen dienst aan Uw 

Departement waren ingezonden, zoodat deze 

zaak dus officieel geregeld was. Omdat echter 

de zending inmiddels reeds te Rotterdam in 

de loodsen lag en hierop iedere dag meer kos-

ten kwamen, heeft hij ten laatste op ons ver-

zoek zijn handteekening door de Burgemees-

ter van ’s-Hertogenbosch doen legaliseren, 

teneinde ons zoodoende uit de moeilijkheid te 

helpen.’105 In deze hele kwestie speelde de VNS 

geen enkele rol van betekenis.

In deze jaren pasten ook Chili, Nieuw- 

Zeeland en Australië beperkende maatregelen 

toe op de invoer van hooi en stro.106 Zo verbo-

den de Chileense autoriteiten met ingang van  

 105  ACA, inv. nr. 242, Copyboek no 56: brief van J. B.C. 
Caron aan het Departement van Binnenlandse Zaken 
en Landbouw d.d. 5 februari 1926.

 106  ACA, inv. nr. 99, Correspondentie 1926: brief van de 
R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Hertogen-
bosch aan de strohulzenfabrikanten d.d. 1 december 
1928.
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1 augustus 1928 de invoer van goederen die 

waren verpakt in stro, hooi of andere plant-

aardige emballage. Wijn of likeuren en andere 

vloeistoffen die in strohulzen waren verpakt, 

mochten alleen dan worden ingevoerd ‘indien 

de importeurs onder overlegging van een cer-

tificaat, afgegeven door bevoegde autoriteiten 

van den sanitairen dienst, kunnen aantoonen, 

dat de stroohulzen door middel van overver-

hitten stoom gedurende minstens 15 minuten 

en bij een temperatuur van 115 graden zijn 

gesteriliseerd.’107

In Australië was al sinds 1908 de zogenoemde 

Quarantin Act van kracht. De Australische rege-

ring hanteerde ten aanzien van stroverpakkin-

gen strenge regels. Deze voorschriften betroffen 

vooral de gang van zaken rond de desinfectie. 

Zo bepaalde men dat het stro op een vast om-

schreven wijze moest worden opgeslagen en 

behandeld.108 Indien men deze voorwaarden 

strikt naleefde, gaf de Australische overheid een 

certificaat af waarmee de invoer van stroproduc-

ten mogelijk was. Ook de Verenigde Staten pas-

ten vergelijkbare beperkende maatregelen toe. 

Blijkens een beschikking van het Departement of 

Agriculture mochten hay and straw for packing unless 

desinfected, niet het land worden ingevoerd.109

Naast deze beperkende maatregelen kwam 

de strohulzensector in de jaren dertig steeds 

 107  ACA, inv. nr. 99, Correspondentie 1926: brief van de 
R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Hertogen-
bosch aan de strohulzenfabrikanten d.d. 7 juni 1928.

 108  ACA, inv. nr. 103, Correspondentie 1929-2: brief van 
de R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Herto-
genbosch aan de strohulzenfabrikanten d.d. 9 februari 
1929. Hierbij gaat het vooral om de twee bijlagen 
van de brief. Bijlage 1 handelt over ‘straw  
packing restrictions’ en bijlage 2 gaat nader in 
op de desinfectiemethoden.

 109  ACA, inv. nr. 107, Correspondentie 1931-1: brief van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oostelijk 
Noord-Brabant te Eindhoven aan J. B.C. Caron d.d. 14 
oktober 1931.

meer onder druk te staan van een zich wijzi-

gende markt voor verpakkingen. Gaandeweg 

ontdekten voormalige afnemers van strohulzen 

andere verpakkingsmaterialen die goedkoper 

en hygiënischer waren. Een voorbeeld daarvan 

vormde de Canadese markt. Zo vernam Caron 

op 31 januari 1933 van het Consulaat Generaal 

der Nederlanden in Montreal dat strohulzen in 

dit land moeilijk te verkopen waren, omdat het 

product grotendeels vervangen was door fles-

senhulzen van gegolfd strokarton.110 Blijkens 

een brief van de Afdeling Handel en Nijverheid 

van het Departement van Arbeid, Handel en 

Nijverheid op 7 augustus 1931 aan Caron was 

dit ook het geval in de Verenigde Staten. Ook 

hier waren strohulzen grotendeels verdrongen 

door omhulsels vervaardigd van golfpapier. 

Grotere aantallen flessen verpakte men ge-

bruikelijk in kisten die voorzien waren van 

vakken bestaande uit golfpapier. Amerikaanse 

handelaren vonden deze verpakkingsmethode 

interessanter dan het gebruik van strohulzen. 

De toepassing ervan was niet alleen minder 

kostbaar, maar verminderde tevens op aanzien-

lijke wijze het risico op flessenbreuk.111 Ook in 

Groot-Brittannië was de vraag naar strohulzen 

in deze jaren minder groot dan voorheen. Dat 

had evenals in de Verenigde Staten te maken 

met de opkomst van andere verpakkingsmate-

rialen voor flessen.112

 110  ACA, inv. nr. 109, Correspondentie 1932-1: brief van 
het Consulaat Generaal der Nederlanden te Montreal 
aan J. B.C. Caron d.d. 31 januari 1933.

 111  ACA, inv. nr. 108, Correspondentie 1931-2: brief van 
de Afdeling Handel en Nijverheid van het Departement 
van Arbeid, Handel en Nijverheid aan J. B.C. Caron  
d.d. 7 augustus 1931.

 112  ACA, inv. nr. 248, Copyboek no 68: brief van  
J. B.C. Caron aan de Nederlandse Akkerbouw Centrale 
d.d. 2 september 1939.
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De jaren dertig bleken niet alleen moeilijk 

voor de strohulzenindustrie vanwege de op-

komst van andere verpakkingsmaterialen. 

Ook de algehele economische malaise die er 

heerste, deed een duit in het zakje. Hoewel de 

omzetcijfers van de strohulzenfabrikanten 

ontbreken, mag worden aangenomen dat ook 

zij in zwaar weer verkeerden. Wel zijn die van 

Caron bekend en daaruit komt naar voren dat 

zijn onderneming het in de periode 1931-1940 

niet gemakkelijk had. Uit de cijfers van tabel 14 

blijkt dat vooral vanaf 1934 sprake was van een 

achteruitgang van de omzet. De relatief sterke 

toename van de uitvoer van strohulzen in 1937 

had naar alle waarschijnlijkheid te maken met 

de devaluatie van de Nederlandse gulden in 

1936. Als gevolg hiervan steeg in 1937 de uitvoer 

van industriële fabrikaten met 23,2%.113

Verder komt uit de documentatie het beeld 

naar voren dat de strohulzenfabrikanten in 

 113  Seegers, ‘Produktie en concurrentievermogen’, 
Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek dl. 50 (1987), 
186-211, aldaar 206; zie tevens Van Zanden en 
Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland, 162.

het buitenland steeds meer rekening dien-

den te houden met lokale producenten van 

strohulzen. Dit was bijvoorbeeld het geval in 

Suriname, waar de concurrentie van lokale 

fabrieken de import van strohulzen uit het 

buitenland onmogelijk maakte.114 In Chili 

beschermden de autoriteiten de plaatselijke 

strohulzenfabrikanten door hoge invoerrech-

ten. De lokale strohulzenindustrie dekte op 

dat moment de in Chili bestaande behoefte 

aan strohulzen volkomen. De productie van 

de Chileense fabrieken was zelfs zo groot dat 

er nog ruimte was voor export naar Peru.115 

In het begin van de jaren dertig werden nog 

grote hoeveelheden strohulzen naar Argen-

tinië geëxporteerd, zowel door Nederlandse 

als door Duitse en Belgische exporteurs en 

fabrikanten. Enkele jaren later leek de Ar-

 114  ACA, inv. nr. 107, Correspondentie 1931-1: brief van de 
Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij N.V. 
aan de Nederlandse Stoom-Strohulzenfabrieken d.d. 1 
oktober 1931.

 115  ACA, inv. nr. 107, Correspondentie 1931-1: brief van de 
Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij N.V. 
aan de Nederlandse Stoom-Strohulzenfabrieken d.d. 19 
september 1931.

Jaar Aantal hulzen Bedrag

1931 4.428.456 ƒ 42.024,55

1932 3.282.980 ƒ 25.789,03

1933 4.108.539 ƒ 28.816,50

1934 3.053.087 ƒ 23.994,38

1935 2.524.157 ƒ 16.201,03

1936 3.843.441 ƒ 23.479,07

1937 7.961.706 ƒ 46.706,01

1938 5.352.738 ƒ 31.712,51

1939 6.443.995 ƒ 32.437,65

1940 3.161.125 ƒ 24.416,08

Gemiddelde 1931-1940 4.416.022 ƒ 29.557,68

Tabel 14. Aantal verkochte strohulzen J.B.C. Caron, 1931-1940. Bron: ACA, inv. nr. 375: verkoopboek 1931-

1940.
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gentijnse markt grotendeels verloren te gaan 

voor de Nederlandse fabrikanten. Zo bericht-

te op 14 mei 1936 de Hollandsche Bank-Unie 

te Amsterdam aan J. B.C. Caron: ‘Wir besitzen 

Ihr Schreiben und teilen Ihnen mit, dass der 

Gebrauch van Strohhülsen in unserem Lande 

stetig abnimmt, angesichts des Umstandes, 

dass sehr geringe Mengen von Getränken in 

Flaschen zum Verkauf gelangen. Soweit der 

Vertrieb noch in Flaschen erfolgt, werden 

dieselben vornehmlich in besonders dafür 

geeignete Holzskeletten versandt, was den 

Vorteil hat, derartige Skelette immer wieder 

gebrauchen zu können.’116

Ook op de Franse markt ondervonden de 

Nederlandse strohulzenfabrikanten hinder 

van lokale concurrenten. Op 28 april 1937  

ontving Caron een brief van de firma Mähler- 

Besse uit Bordeaux waarin dit duidelijk 

naar voren komt. De Franse handelaren 

schreven: ‘Uw offerte komt te laat om hier 

tot zaken te kunnen komen, aangezien 

sedert den korten tijd, dat hier eenige im-

port uit Nederland heeft plaats gevonden, 

de Fransche fabrikanten zich hebben be-

dacht en hun prijzen aanzienlijk hebben 

verlaagd, zoodat Uw prijzen thans boven 

de Fransche noteeringen liggen.’ Hierdoor 

verminderden de afzetmogelijkheden van 

Caron en van de andere strohulzenfabri-

kanten op de Franse markt in aanzienlijke 

mate. De toegankelijkheid verminderde 

 116  ACA, inv. nr. 115, Correspondentie 1936-1937: brief 
van de Hollandsche Bank-Unie te Amsterdam aan 
J. B.C. Caron d.d. 14 mei 1936. De brief was eigenlijk 
afkomstig van het bijkantoor van de Holland-
sche Bank-Unie te Buenos Aires.

vervolgens nog meer door een valutada-

ling.117

Op basis van het bovenstaande kunnen we 

concluderen dat het kartel nauwelijks ant-

woord had op de importbarrières waarmee de 

bedrijfssector in het interbellum werd gecon-

fronteerd. Bovendien bediende de organisatie 

de eigen leden niet of nauwelijks van relevante 

informatie en adviezen en was zij onvoldoende 

in staat de regie te voeren in de voor de fabri-

kanten belangrijke kwesties. Het kartel liet 

kortom geen krachtige indruk achter en was 

onzichtbaar. Leden wendden zich noodge-

dwongen tot andere instanties, zoals de Kamer 

van Koophandel en de R.K. Werkgeversvereni-

ging. Zij benaderden ook regeringsinstanties, 

maar dit waren veelal individuele en geen ge-

coördineerde acties. Was er dan geen behoefte 

meer aan samenwerking tussen de onderne-

mers? Die was er zeker wel, maar ook bij de po-

gingen om de samenwerking te intensiveren of 

nieuw leven in te blazen deden zich problemen 

voor. Dit zien we in de volgende paragraaf.

 4.8   Samenwerking in de jaren 

twintig en dertig

4.8.1 De R.K. Werkgeversvereniging in het Diocees 

’s-Hertogenbosch

In november 1925 traden de strohulzen-

fabrikanten H. Verbunt en J.B.C. Caron 

toe tot de R.K. Werkgeversvereniging in het 

Diocees ’s-Hertogenbosch.118 Deze organisatie 

 117  ACA, inv. nr. 116, Correspondentie 1937-1: brief van 
Mähler-Besse & Cie te Bordeaux aan J. B.C. Caron d.d. 
28 april 1937.

 118  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: brief van de 
R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Hertogen-
bosch aan H. Verbunt en J. B.C. Caron d.d. 30 november 
1925.
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was op 30 januari 1919 door een zestigtal werk-

gevers opgericht.119 Het betrof een patroonsor-

ganisatie op katholieke grondslag. Het doel 

van de vereniging was het versterken van het 

godsdienstig-zedelijk leven van katholieke 

werkgevers. Ook trachtte de organisatie de al-

gemene sociale en economische belangen van 

de werkgevers te behartigen. De middelen om 

deze doelen na te streven waren heel divers. 

Zo organiseerde men lezingen, cursussen, 

openbare godsdienstoefeningen en deelname 

aan retraites. Verder richtte de aandacht zich 

op het realiseren van een goede verstandhou-

ding tussen werkgevers en werknemers. In 

1919 trad een vijftigtal leden toe tot de R.K. 

Werkgeversvereniging. In 1924 was het aantal 

leden gestegen tot ruim 200. Hiermee ont-

wikkelde deze diocesane organisatie zich tot 

de invloedrijkste en meest representatieve 

werkgeversorganisatie van Noord-Brabant. In 

1926 liep het aantal leden op tot 252. Tussen 

1929 en 1931 lag het ledental op 275. In de ja-

ren daarna daalde dit tot circa 250 leden. Ook 

Caron beëindigde in verband met ’de ongunst 

der tijden’ in maart 1933 het lidmaatschap van 

deze vereniging.120

Vanaf 1919 bekleedde mr. B.J.M. van Spaen- 

donck de functie van secretaris van de R.K. 

Werkgeversvereniging.121 Tevens was hij eerste 

secretaris van de Algemene R.K. Werkgevers-

vereniging. Zowel Caron als de firma Van  

Rijckevorsel & Co was lid van de Algemene 

 119  Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiek patroon, 
108-115.

 120  ACA, inv. nr. 246, Copyboek no 63: brief van J. B.C. 
Caron aan het secretariaat van de R. K. Werkgeversver-
eniging d.d. 2 maart 1933.

 121  Linssen, Werkgeversorganisatie, 69, 109; zie tevens 
Van den Eerenbeemt, Industrieel ondernemerschap en 
mentaal klimaat 1914-1940, 106; Van Spaendonck,  
In de wol geverfd.

R.K. Werkgeversvereniging.122 Van de andere 

bedrijven is geen informatie beschikbaar. 

In 1925 nam Van Spaendonck eveneens het 

secretariaat van de Bredase R.K. Werkgevers-

vereniging over van mr. Jos Maeyer. In de 

daaropvolgende jaren zou hij de belangen van 

meer dan tachtig organisaties behartigen. Zo 

was Van Spaendonck onder meer secretaris 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

voor Tilburg en Omstreken, de Nederlandse 

R.K. Vereniging van Werkgevers in de Tex-

tielnijverheid, de Vereniging van Tilburgse 

Fabrikanten van Wollen Stoffen en de R.K. 

Vereniging van Werkgevers in de Brabantse 

Steenindustrie.123

4.8.2 Samenwerking in de jaren twintig

Ook in de jaren twintig werd de VNS gecon-

fronteerd met hoge schoofstroprijzen. Om in 

deze problematiek verandering te brengen 

riep de toenmalig voorzitter van de vereni-

ging, D.A. van Beckhoven, de ondernemers 

bijeen.124 Op 21 december 1926 kwam een ne-

gental fabrikanten te Boxtel bij elkaar. Over-

eengekomen werd om de prijs voor geschud 

stro vast te stellen op ƒ 32,- per 1000 kilogram. 

Opmerkelijk is dat er bij de fabrikanten een 

duidelijke behoefte was om de onderlinge 

samenwerking nieuw leven in te blazen. Wel-

iswaar hadden de ondernemers in deze jaren 

de reeds bestaande vereniging van strohul-

zenfabrikanten niet teleurgesteld de rug toe-

gekeerd, maar uit het beschikbare bronnen-

 122  ACA, inv. nr. 97, Correspondentie 1925-1: ledenlijst 
A. R. K.W.V. in het Diocees ’s-Hertogenbosch.

 123  Lintsen en Korsten, De veerkracht van de Brabantse 
economie, 42.

 124  ACA, inv. nr. 91, Correspondentie 1920-3: brief van 
de VNS aan de strohulzenfabrikanten d.d. 10 december 
1926.
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materiaal komt, in tegenstelling tot de eerste 

twee decennia van de twintigste eeuw, wel 

het beeld naar voren dat er slechts zelden over 

stroprijzen en dergelijke met elkaar gecom-

municeerd werd. Het heeft er alle schijn van 

dat de fabrikantenorganisatie op sterven na 

dood was en de in 1918 opgerichte vereniging 

niet meer voldeed. De aanwezige fabrikan-

ten trachtten daarom met medewerking van 

B.J.M. van Spaendonck een nieuwe vereniging 

van strohulzenfabrikanten op te richten om 

de onderlinge samenwerking te verbeteren.125 

Naar alle waarschijnlijkheid had een aantal 

ondernemers vertrouwen in Van Spaendonck 

als drijvende kracht in een nieuw op te richten 

vereniging. Hij was immers, zoals we hebben 

gezien, op dat moment secretaris van diverse 

werkgeversverenigingen. Als belangenbehar-

tiger van deze instanties verwierf hij via het 

door hem opgerichte Bureau van Spaendonck 

een spilfunctie binnen en buiten de regio.126 

Vanuit dit perspectief bezien was dus het net-

werk van Van Spaendonck voor de strohulzen-

fabrikanten van eminent belang.

Daarom besloten de aanwezige fabrikanten 

onder leiding van Van Spaendonck tijdens de 

vergadering van 29 december 1926 in Tilburg 

in beginsel tot de oprichting van een nieuwe 

vereniging van strohulzenfabrieken over te 

 125  ACA, inv. nr. 91, Correspondentie 1920-3: brief van 
de VNS aan de strohulzenfabrikanten d.d. 22 december 
1926. De fabrikanten die te Boxtel bijeen kwa-
men waren: J. van Aken te Oudenbosch,  
Van Beckhoven & Van Iersel te Etten en Leur,  
‘Catalonië’ te Tilburg, Coenen & Co te Uden, 
Dutch Straw Works Company te Vught, Van 
Engelen te Leende, P.C. van Heugten te Asten, 
J. Huisman & Zn te Venray, P.J. van der Laak te 
Echt en Van Rijckevorsel & Co te Boxtel. De on-
dernemers J. Govers en J.B.C. Caron ontbraken 
op deze vergadering.

 126  Lintsen en Korsten, De veerkracht van de Brabantse 
economie, 42.

gaan. Tien firma’s gaven acte de présence en 

verklaarden zich bereid om aan de totstand- 

koming van een nieuwe vereniging mee te 

werken.127 De fabrikanten Lohe, Caron,  

Bakermans, Govers en Van Engelen waren  

niet aanwezig. Door de afwezigheid van een 

vijftal fabrikanten was de start van een nieuwe 

vereniging echter niet erg bemoedigend.  

Toch ging een kleine commissie, bestaande  

uit Van Beckhoven, Van der Laak en Van  

Stalborch, aan het werk en boog zich over de 

conceptstatuten. Hierover moesten de andere 

fabrikanten zich dan in een later stadium uit-

spreken. De eerste activiteiten van de verenig-

de strohulzenfabrikanten lagen op het terrein 

van de grondstoffen. Zo werd voorgesteld een 

inkoopcombinatie voor garens en ijzerdraad 

te vormen en na te denken over de prijs voor 

geschud stro die aan de boeren moest worden 

betaald. Verder spraken de ondernemers af de 

nieuwe vereniging zo spoedig mogelijk op te 

richten.128

Op de vraag of alle bovengenoemde fa-

brikanten zich uiteindelijk bij de nieuwe 

vereniging aansloten, kan geen duidelijk 

antwoord worden gegeven. Met het frag-

mentarische bronnenmateriaal over de jaren 

twintig en dertig kan geen volledig beeld 

worden geschetst van de samenwerking tus-

sen de strohulzenfabrikanten. Hierdoor valt 

niet te achterhalen in hoeverre deze nieuwe 

poging van de ondernemers tot samenwer-

king succesvol was en welke fabrikanten zich 

daadwerkelijk geroepen voelden zich aan te 

 127  Naast de hier genoemde fabrikanten nam nu 
ook Peeters & Zn. deel aan de nieuwe vereniging.

 128  ACA, inv. nr. 100, Correspondentie 1927-1: brief van de 
R. K. Werkgeversvereniging in het Diocees ’s-Hertogen-
bosch aan de strohulzenfabrikanten in Noord-Brabant 
en Limburg d.d. 8 januari 1927.
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sluiten bij de nieuwe vereniging. Wel is er 

een brief beschikbaar van de hand van D.A. 

van Beckhoven gericht aan alle strohulzenfa-

brikanten. Hieruit komt naar voren dat niet 

iedere strohulzenfabrikant zo enthousiast 

was over een mogelijk nieuw te vormen ver-

eniging. Van Beckhoven verwoordde dit als 

volgt: ‘Verschillende stroohulzenfabrikanten 

hebben na inzage der statuten hunne adhaesie 

aan mij betuigd en zien de totstandkoming 

der vereeniging gaarne spoedigst tegemoet. 

Echter niet alle bestaande fabrieken hebben 

hun antwoord gegeven en aangezien de sa-

menwerking zoo mogelijk algemeen dient te 

zijn, neemt de ondergeteekende de vrijheid 

U allen nog eens ter vergadering op te roepen 

teneinde te vernemen welke bezwaren er nog 

in den weg liggen om een vereeniging te stich-

ten.’129 Eén van de fabrikanten die de nieuwe 

vereniging niet omarmde, was J.B.C. Caron.130 

Over de beweegredenen van Caron en die van 

de andere ondernemers tasten we echter in 

het duister. Uit de documentatie blijkt in ie-

der geval niet dat de pogingen van een aantal 

fabrikanten resulteerden in een nieuwe fabri-

kantenvereniging. De oude zou daarentegen 

tot de opheffing in de Tweede Wereldoorlog 

nog blijven voortbestaan.

Toch komt uit de fragmentarische gegevens 

het beeld naar voren dat in de jaren twintig de 

strohulzenfabrikanten niet tevreden waren 

over de eigen fabrikantenorganisatie. Zoals 

eerder gesteld was er bij de strohulzenfabri-

kanten een duidelijke behoefte aanwezig aan 

 129  ACA, inv. nr. 100, Correspondentie 1927-1: brief van 
D.A. van Beckhoven aan de strohulzenfabrikanten d.d. 
12 maart 1927.

 130  ACA, inv. nr. 243, Copyboek no 57: brief van J. B.C. 
Caron aan de firma Van Beckhoven & Van Iersel te 
Etten en Leur d.d. 23 mei 1927.

voorlichting, informatie en advies bij export-

kwesties. Die kreeg men in onvoldoende mate 

van de eigen vereniging. Hierdoor kregen de 

leden het gevoel dat de eigen organisatie on-

voldoende hun belangen vertegenwoordigde. 

Om in deze leemte te voorzien zocht men 

steeds meer contact met geïnstitutionaliseerde 

netwerken als de Kamer van Koophandel en de 

R.K. Werkgeversvereniging. Zij gaven de fa-

brikanten informatie en advies over kwesties 

die voor de strohulzenfabrikanten van belang 

waren. De gang van zaken ten aanzien van 

het internationale probleem rond mond- en 

klauwzeer is daar een voorbeeld van. Conclu-

derend kan worden gesteld dat de betekenis 

van het strohulzenkartel in de jaren twintig 

voor de aangesloten fabrikanten tamelijk mar-

ginaal was. De fabrikantenorganisatie liet een 

povere indruk achter en het had er alle schijn 

van dat het kartel de leden in de kou liet staan. 

Desondanks keerden de leden de fabrikan-

tenvereniging niet definitief de rug toe, want 

ook in de jaren dertig bleef de samenwerking 

op de agenda staan van de fabrikanten. In de 

volgende paragraaf gaan we dan ook nader in 

op de samenwerking tussen de fabrikanten in 

de jaren dertig.

4.8.3 Samenwerking in de jaren dertig

Ook in de jaren dertig trachtten de fabrikan-

ten de onderlinge samenwerking te intensive-

ren. Deze keer nam J.B.C. Caron het initiatief. 

Hij poogde door middel van een gezamenlijke 

actie van de ondernemers de premies voor de 

brandverzekering van de strohulzenfabrieken 

te verlagen. Deze bedroeg op dat moment 15 

tot 20 gulden per mille. In zijn ogen zou een 

gemeenschappelijk optreden kunnen leiden 
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tot lagere premies.131 Dat de verzekerings-

maatschappijen hoge premies in rekening 

brachten, was op zich niet zo verwonderlijk. 

Strohulzen waren immers erg brandbaar en 

elke fabrikant had wel eens met één of meer 

branden te kampen gehad. Het risico voor de 

verzekeringsmaatschappijen was dus behoor-

lijk groot. Een vijftal bedrijven reageerde in 

eerste instantie positief op het voornemen 

van Caron.132 Toch liet A. Denis van de Zuider 

Strohulzenfabriek zich kritisch uit over het 

schrijven van J.B.C. Caron. Zo schreef hij in 

zijn brief aan Caron op 9 november 1934: ‘Als 

men echter nagaat, dat sinds enkele jaren de 

collega’s hun uiterste best doen elkaar zoo 

spoedig mogelijk naar den kelder te helpen, 

dan zou men zoo zeggen, dat hooge assuran-

tiekosten wel een handje kunnen helpen. Het 

schijnt een feit, dat stroohulzenfabrikanten 

niet gemakkelijk samen kunnen werken en 

bewonder ik Uw moed het weer eens te gaan 

probeeren. Ook is mij samenwerking in deze 

zaak niet recht duidelijk, daar er ook nog zijn 

die geen 15 per mille behoeven te betalen, doch 

ben ik wat mij betreft gaarne tot nader overleg 

bereid. We zouden alvast kunnen droomen, 

dat samenwerking ook in andere, meer be-

langrijke dingen, in het verschiet ligt.’133

Enige dagen later reageerden de Automa-

tische Strohulzenfabriek van Coenen & Co te 

 131  ACA, inv. nr. 247, Copyboek no 65: brief van J. B.C. 
Caron aan N.V. Zuid-Nederlandse Handelmaatschappij 
v/h A. van Dam en de overige strohulzenfabrikanten 
d.d. 8 november 1934.

 132  ACA, inv. nr. 112, Correspondentie 1934-1: brieven van 
de Zuider Strohulzenfabriek, de Dutch Straw Works 
Company, de N.V. Zuid-Nederlandse Handelmaat-
schappij v/h. A. van Dam, Straw Covers Manufactory 
W. van Engelen-Vugts, The ‘Elephant’ Straw Works 
Company aan J. B.C. Caron d.d. 9 november 1934.

 133  ACA, inv. nr. 112, Correspondentie 1934-1: brief van 
de Zuider Strohulzenfabriek aan J. B.C. Caron d.d. 9 
november 1934.

Uden en The ‘Asten’ Straw Works Company 

Ltd uit Asten op de poging van Caron tot her-

nieuwde samenwerking. Fabrikant Van Goch 

van de Astense firma was bereid mee te werken 

om een verlaging van de assurantiepremie te 

bewerkstelligen. In Uden stond men echter 

sceptisch tegenover de door Caron geïnitieer-

de actie. Ook Coenen & Co vond de premies 

voor brandverzekering te hoog, maar volgens 

deze onderneming bood een gezamenlijke 

actie tegen de assuradeuren weinig soelaas 

omdat zij strohulzenfabrieken vanuit een ze-

kere coulance behandelden. Men verwoordde 

dat als volgt: ‘Onze ervaring in deze is, dat een 

dergelijk risico, als eene stroohulzenfabriek is, 

slechts ondergebracht kan worden in een zeer 

beperkte groep van assuradeuren, en de moei-

lijkheden, die makelaars ondervinden om de 

posten onder te brengen, bewijst duidelijk, 

dat ondanks de hooge premie, assuradeuren 

deze risico’s niet erg ambieeren, en het er 

meer op lijkt, dat zij de posten accepteeren bij 

wijze van gunst, dan wel dat zij er op gebrand 

zijn.’134 Uit het bronnenmateriaal blijkt niet 

dat de fabrikanten er inderdaad in slaagden 

door middel van een gemeenschappelijke actie 

de assuradeurs te bewegen hun verzekerings-

premies te verlagen.

Toch kwam als gevolg van de crisis in de 

jaren dertig in de kring van de strohulzenfabri-

kanten opnieuw de gedachte naar voren om in 

onderlinge samenwerking de positie van de be-

langenorganisatie te verbeteren. Daartoe achtte 

men, gezien de buitengewone omstandigheden 

van die jaren, hulp van de overheid onontbeer-

 134  ACA, inv. nr. 112, Correspondentie 1934-1: brieven van 
Coenen & Co en The ‘Asten’ Straw Works Company Ltd 
aan J. B.C. Caron op respectievelijk 13 en 15 november 
1934.
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lijk. In zijn brief van 19 mei 1936 aan de Neder-

landse strohulzenfabrikanten wees Van Spaen-

donck op het standpunt van het Departement 

van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Er zou 

pas dan van overheidswege tot steun worden 

overgegaan, wanneer die branche het over een 

concreet saneringsplan eens was geworden.135 

Er zouden kortom overheidsmaatregelen ter 

bescherming van de industrietak worden geno-

men indien deze voldoende georganiseerd was. 

Men wilde tevens nagaan of een onderlinge 

contingentering van de afzet tot stand kon wor-

den gebracht.136 De bronnen verschaffen echter 

geen duidelijkheid over de vraag in hoeverre de 

bedrijfstak zich daadwerkelijk door middel van 

contingentering tegen concurrentie trachtte in 

te dekken.

Wel kan worden gesteld dat er in de jaren 

twintig en dertig, gezien de economische 

malaise, buitenlandse overheidsmaatregelen, 

de buitenlandse concurrentie en de opkomst 

van andere verpakkingsmaterialen, binnen 

de branche zeker behoefte was aan een ze-

 135  ACA, inv. nr. 115, Correspondentie 1936-1937: brief 
van B. J. M. van Spaendock aan de Nederlandse Strohul-
zenfabrikanten d.d. 19 mei 1936. Deze uitnodiging 
werd verstuurd naar de volgende fabrikanten: 
firma Coenen & Co te Uden, Dutch Straw Works 
Company te Vught, Van Rijckevorsel & Co te 
Boxtel, Zuider Strohulzenfabriek te Baarle- 
Nassau, ‘Catalonië’ te Tilburg, J.B.C. Caron te 
Eindhoven, P.C. van Heugten te Asten, The  
‘Asten’ Straw Works Company Ltd te Asten, 
Gebrs. Maas te Someren, Peeters en Zn. te Weert, 
P.J. van der Laak te Echt, W. van Engelen-Vugts 
te Leende, Jos Govers en Co (Geldropse Strohul-
zenfabriek) te Geldrop en Wijnen Strohulzen- 
fabriek te Hamont (België).

 136  ACA, inv. nr. 115, Correspondentie 1936-1937: brief 
van B. J. M. van Spaendonck aan J. B.C. Caron d.d.  
6 juni 1936. In deze brief verzocht Van Spaen- 
donck Caron ‘nog eens ernstig te overwegen 
of ook Uwe firma niet het hare heeft bij te 
dragen aan deze poging tot verbetering van den 
momenteelen toestand in Uwe industrie.’ Caron 
reageerde niet omdat hij ernstig ziek was. Niet 
lang daarna zou hij overlijden.

kere samenwerking. Toch bleek het kartel 

als coördinatiemechanisme in deze periode 

niet effectief genoeg om deze problemen het 

hoofd te bieden. Dit had voor een groot deel 

te maken met endogene factoren. Zo kwam 

door een relatief zwakke structuur en matige 

organisatiegraad een krachtige samenwerking 

in het interbellum nooit tot stand. De onder-

nemers waren niet bij machte door een sterk 

collectief optreden de stroprijzen in gunstige 

zin te beïnvloeden. Ook in hun optreden ten 

opzichte van overheden en instanties bleef 

daadkrachtig optreden uit. Kennelijk wogen 

concurrentiemotieven en eigenbelang zwaar-

der dan het gemeenschappelijk doel en vond 

men het veiliger een eigen koers te varen. Toch 

viel het kartel niet uiteen en besloot men het 

zinkende schip niet te verlaten. De oorlogs-

jaren 1940-1945 brachten de strohulzenfabri-

kanten nader tot elkaar en groeide een grotere 

onderlinge cohesie. Hoe deze tot stand kwam 

en zich verder ontwikkelde, wordt in de vol-

gende paragraaf uit de doeken gedaan.

 4.9  De oorlogsjaren 1940-1945

4.9.1 Inleiding

Op 1 september 1939 brak de Tweede 

Wereldoorlog uit met de Duitse aanval 

op Polen. Twee dagen later volgden de oor-

logsverklaringen van Groot-Brittannië en 

Frankrijk aan Duitsland. Op 10 mei schond 

Duitsland de Nederlandse neutraliteit door 

de Duitse inval. Veel Nederlanders reageerden 

geschokt en verward. De bezetter bepaalde 

vanaf dat moment de gang van zaken in het 

land, ook de economische, zoals hierna wordt 

toegelicht. Ook voor ondernemers betekenden 

de oorlogshandelingen een grote verandering 
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van de bedrijfsomstandigheden. Al snel viel 

veel overzeese import en export weg.137 Zo 

bemoeilijkte de Britse regering reeds kort 

na het uitbreken van de oorlog de import in 

Groot-Brittannië door het in werking treden 

van de Trading with the Enemy Act 1939.

In het kader van deze wet verplichtte de 

Britse overheid buitenlandse exporteurs 

en ondernemers aan te tonen dat de in 

Groot-Brittannië ingevoerde producten niet 

van Duitse herkomst waren. Dit geschiedde 

met behulp van certificaten van oorsprong. 

Dit waren dezelfde documenten die de En-

gelsen ook tijdens de Eerste Wereldoorlog 

gebruikten om producten van vijandelijke 

oorsprong te weren.138 Veel bedrijven, evenals 

de veelal op de Britse markt georiënteerde 

strohulzenindustrie, ondervonden hinder van 

de Britse bureaucratische handelwijze. Tege-

lijkertijd won de Duitse markt aan betekenis 

bij het Nederlandse bedrijfsleven, ook voor de 

strohulzenindustrie. Ook in deze bedrijfstak 

viel de Britse markt in de oorlogsjaren groten-

deels weg, waardoor men zich genoodzaakt 

zag zich meer op de Duitse markt te richten.139

4.9.2 De gedwongen organisatie

Al snel na de capitulatie kreeg het Duitse 

gezag het Nederlandse bedrijfsleven in zijn 

greep. Dankzij de hoge organisatiegraad hier-

van kon de Duitse bezetter na verloop van tijd 

 137  Sluyterman, Kerende kansen, 147.
 138  ACA, inv. nr. 120, Correspondentie 1939-1: brieven 

van D. Burger & Zoon, cargadoors & expediteurs te 
Rotterdam aan J. B.C. Caron d.d. 15 september 1939, 27 
september 1939 en 25 november 1939.

 139  Sluyterman, Kerende kansen, 148-149. Zie ook 
ACA, inv. nr. 308: Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokarton-
industrie 1940-1944. Zie vooral de notulen van de 
Vereniging d.d. 28 augustus 1942.

een nieuwe organisatiestructuur invoeren. 

Er ontstond een horizontale organisatie van 

het bedrijfsleven bestaande uit hoofdindus-

triegroepen, vakgroepen en ondervakgroepen 

per bedrijfssector, zonder enige reële vrijheid 

voor de ondernemingen. Bedrijven verloren 

de zeggenschap in hun besluitvorming.140 Dit 

gold ook voor de strohulzenfabrikanten. Zij 

verloren al in de eerste oorlogsjaren de regie 

over het prijsbeleid van strohulzen. Door mid-

del van prijzenbeschikkingen bepaalden de 

Duitse autoriteiten voortaan de prijzen ‘waar-

tegen stroohulzen ten hoogste te koop mogen 

worden aangeboden, verkocht en gekocht, 

bij levering franco plaats van bestemming en 

inclusief 5% agentenprovisie.’141 De Duitse be-

moeienis met de strohulzenprijzen leidde tot 

irritatie bij de strohulzenfabrikanten, vooral 

toen op 1 september 1942 de Generalkommissar 

für Finanz und Wirtschaft, Fischböck, de prijzen 

verlaagde naar een niveau dat voor enkele 

ondernemers niet meer winstgevend was. 

Enkele fabrikanten vroegen zich dan ook af of 

ze met de verlaagde prijzen genoegen moesten 

nemen. Volgens A. van Meurs, de voorzitter 

van de VNS, veroorzaakte vooral het verbruik 

van stro en garen de prijsverlaging. De Neder-

landsche Akkerbouw Centrale werd verzocht 

een onderzoek naar het stro- en garenverbruik 

in te stellen.142 De documentatie geeft echter 

geen inzicht in de calculatie van deze prijzen, 

waardoor het onduidelijk blijft in hoeverre 

 140  Sluyterman, Kerende kansen, 154.
 141  ACA, inv. nr. 125, Correspondentie 1942: brief van 

accountantskantoor J. L. Ozinga te Arnhem aan de 
strohulzenfabrikanten d.d. 4 maart 1942.

 142  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokartonin-
dustrie, 1940-1944: notulen van de vergadering van de 
VNS te Eindhoven d.d. 2 september 1942.
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deze onderdelen een rol in de strohulzenprij-

zen hebben gespeeld.

Ook ten aanzien van de stroprijzen bepaal-

den de Duitse autoriteiten de gang van zaken. 

Zo dienden de fabrikanten zich te houden aan 

de maximumprijs voor schoofstro zoals deze 

was vastgesteld in de stroprijzenverordening 

van 1943. Indien de ondernemers zich hier niet 

aan hielden, stelden zij zich bloot aan eventuele 

tucht- of strafrechtelijke vervolging.143 De Duit-

se bezetter deelde tijdens de oorlog de lakens 

uit en gaf de strohulzenfabrikanten weinig 

speelruimte. De fabrikanten sputterden soms 

tegen, maar ze werkten toch wel mee. Deze 

ontwikkeling is ook zichtbaar in de door het 

Duitse gezag opgezette bedrijfsorganisatie.

In de loop van 1942 dwongen de Duitse 

autoriteiten de strohulzenindustrie in het 

keurslijf van een organisatie met verplicht 

lidmaatschap. Op 28 augustus 1942 deelde 

voorzitter A. van Meurs tijdens een vergade-

ring van de VNS mee dat er een nieuwe orga-

nisatiestructuur voor de strohulzensector op 

komst was. De strohulzenfabrikanten zouden 

worden ingedeeld bij de Vakgroep Strokarton-

industrie en hiervan waarschijnlijk een sectie 

vormen.144 In november 1942 werd de opge-

legde vakorganisatie een feit en werd de VNS 

formeel opgeheven. De Duitse autoriteiten 

brachten de Sectie Strohulzenindustrie  

hiërarchisch onder in de Vakgroep Strokarton-

 143  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokarton-
industrie, 1940-1944: brief van de Bedrijfsorganisatie 
voor Akkerbouwproducten te ’s-Gravenhage aan J. B.C. 
Caron d.d. 12 januari 1944; zie tevens brief van het 
Provinciaal Kantoor van de Handel in Stro te Tilburg 
aan J. B.C. Caron d.d. 12 januari 1944.

 144  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokartonin-
dustrie, 1940-1944: notulen van de vergadering van de 
VNS te Eindhoven d.d. 28 augustus 1942.

industrie, die op haar beurt onderdeel vormde 

van de Bedrijfsgroep Papier- en Papierverwer-

kende Industrie. Door deze van rechtswege 

opgezette horizontale organisatie waren zo-

wel de strokarton- als de strohulzenindustrie 

tot elkaar veroordeeld. De enige overeenkomst 

tussen beide industrieën was de toepassing 

van de grondstof stro, waardoor beide organi-

saties onderworpen waren aan de beslissingen 

van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruw-

voeder. Met tegenzin legden beide industrieën 

zich neer bij de nieuwe organisatie. Niet alleen 

was er weinig affiniteit tussen beide bedrijfs-

takken, maar er bestond ook een zekere angst 

om de eigen autonomie te verliezen. De Sectie 

Strohulzenindustrie kreeg van de Vakgroep 

Strokartonindustrie echter een grote mate van 

zelfstandigheid, omdat de vakgroep buiten de 

fabricage van strohulzen stond en in de prak-

tijk geen verwantschap had met de stro- 

hulzenindustrie. Wel had de sectie voor be-

langrijke besluiten toestemming nodig van de 

vakgroep en moest men maandelijks rapport 

uitbrengen van de verrichte werkzaamhe-

den.145 De Sectie Strohulzenindustrie bestond 

in 1942 uit een elftal fabrikanten, op twee na 

gevestigd in Noord-Brabant.146

Ondanks de introductie van de nieuwe hori-

zontale organisatie probeerden ondernemers 

zo veel mogelijk vast te houden aan oude ver-

trouwde structuren en kozen zij hun oude le-

den in de nieuwe bestuursinstellingen.147 Een 

vergelijkbare ontwikkeling deed zich ook voor 

 145  ACA, inv. nr. 125, Correspondentie 1942: notulen van 
de vergadering van de Sectie Strohulzenindustrie te 
’s-Hertogenbosch d.d. 12 november 1942.

 146  Ibidem. Zie tevens de notulen van andere verga-
deringen van de Sectie Strohulzenindustrie in 
deze periode.

 147  Sluyterman, Kerende kansen, 154.
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in de strohulzenindustrie. Hier kozen de fa-

brikanten in de vergadering van 12 november 

1942 hun oude leden in het nieuwe bestuur 

van de sectie. Zo werd A. van Meurs benoemd 

tot voorzitter en G.H. Coenen en W. van der 

Laak tot respectievelijk eerste en tweede waar-

nemend voorzitter. Accountant J.L. Ozinga te 

Arnhem stond de sectie als ambtelijk secreta-

ris terzijde.148 In april 1943 moest G.H. Coenen 

zijn bestuursfunctie opgeven, omdat hij zich 

volgens de chef intendant van de bevelhebber 

van de Duitse Wehrmacht op een negatieve wij-

ze had uitgelaten over de bezettende overheid. 

Hij werd vervangen door W. van der Laak. 

Vervolgens benoemde men W.J.C. van Engelen 

tot tweede waarnemend voorzitter.149

4.9.3 De algemene toestand in de bedrijfstak

Sluyterman noemt het feit dat de Duitse be-

zetter op zoek was naar nieuwe arbeidskrach-

ten om in Duitse fabrieken te werken een 

veel grotere bedreiging voor het Nederlandse 

bedrijfsleven dan de verandering in hun orga-

nisatiestructuur. In het najaar van 1942 begon-

nen de Duitsers met de verplichte tewerkstel-

ling in Duitsland van Nederlandse arbeiders. 

Werkgevers en werknemers trachtten hier 

onderuit te komen. Zo dook een aantal werk-

nemers onder om maar niet in aanmerking 

te hoeven komen voor de Arbeitseinsatz. Ook 

werkgevers probeerden hun personeel te be-

 148  ACA, inv. nr. 125, Correspondentie 1942: notulen van 
de vergadering van de Sectie Strohulzenindustrie te 
’s-Hertogenbosch d.d. 12 november 1942.

 149  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokarton-
industrie: notulen van de vergadering van de Sectie 
Strohulzenindustrie te Eindhoven d.d. 16 april 1943; 
zie tevens notulen van jaarvergadering van de Sectie 
Strohulzenindustrie te Arnhem d.d. 30 november 1943. 
In deze bronnen wordt over de aard van het 
conflict geen informatie gegeven.

hoeden voor de gedwongen tewerkstelling in 

Duitsland. In een aantal gevallen benadrukten 

zij het belang van hun werknemers in het pro-

ductieproces en toonden zij daarom een grote 

bereidheid om Duitse orders te accepteren. 

Vaak waren dit echter vruchteloze pogingen 

en verdwenen alsnog grote aantallen arbeiders 

naar Duitsland.150 Zo had de Arbeitseinsatz in 

april 1942 circa dertigduizend arbeidskrachten 

onttrokken aan de Nederlandse industrie.151

In tabel 15 zien we hoe het met de Bedrijfs-

groep Papier- en Papierverwerkende Industrie 

was gesteld. De strohulzenindustrie staat niet 

apart vermeld in deze tabel, omdat de bedrijfs-

tak onderdeel vormde van de Vakgroep Stro-

kartonindustrie. In de gehele Bedrijfsgroep 

Papier- en Papierverwerkende Industrie is 

vanaf 1942-1943 een duidelijke daling van het 

aantal werknemers zichtbaar. Aangenomen 

moet worden dat dit ook het geval was in de 

strohulzensector. Deze daling werd overigens 

niet alleen veroorzaakt door de gedwongen 

tewerkstelling in Duitsland. Ook de vermin-

dering van productiemogelijkheden speelde 

een belangrijke rol.152

De gedwongen tewerkstelling speelde ook 

in de strohulzenindustrie een belangrijke 

rol. Zo vorderde de Duitse bezetter reeds in 

de eerste maanden van 1943 bij verschillende 

strohulzenfabrikanten een groot aantal ar-

beiders voor de tewerkstelling in Duitsland. 

Dit leverde voor de sector moeilijkheden op, 

omdat het niet eenvoudig was nieuwe ar-

beidskrachten te vinden. Hierdoor ontstond 

 150  Sluyterman, Kerende kansen, 155.
 151  Klemann, Nederland 1938-1948, 273.
 152  ACA, inv. nr. 131, Correspondentie 1945: verslag 

Bedrijfsgroep Papier- en Papierverwerkende Industrie 
over het jaar 1945, 2-3.
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een stagnatie in de productie. Tegelijkertijd 

droegen de Duitse autoriteiten de strohul-

zenfabrikanten op hun productie zo hoog 

mogelijk op te voeren. De Duitsers gebruik-

ten de strohulzen naar alle waarschijnlijk-

heid voor de grote hoeveelheden bierflesjes 

en granaten die men naar de diverse fronten 

vervoerde.153 Het gebrek aan arbeiders werd 

in april 1943 te meer urgent omdat de Duitse 

Wehrmacht toen een order plaatste van 100 

miljoen strohulzen. Het was voor de onder-

nemers dus noodzakelijk om over voldoende 

arbeiders te beschikken.154 Pogingen van 

voorzitter Van Meurs om namens de strohul-

zenfabrikanten bij de Duitse autoriteiten 

voor arbeiders vrijstelling voor de arbeidsin-

 153  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 23; zie ook Soetens, 111 jaar Catalonië, 30.

 154  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten: notulen van de jaarvergadering 
van de Sectie Strohulzenindustrie te Arnhem d.d. 30 
november 1943.

zet te krijgen en deze beschikbaar te stellen 

voor de strohulzensector liepen echter op 

niets uit.155

Een ander groot probleem waarmee de 

strohulzenfabrikanten in de loop van de oor-

log werden geconfronteerd, was de schaarste 

aan schoofstro. Dit ervoer strohulzenfabrikant 

G.H. Coenen aan den lijve in het najaar van 

1942. Door de geringe stroleveringen lag zijn 

bedrijf gedurende enkele weken stil.156 In het 

voorjaar van 1943 was het grondstofprobleem 

voor de strohulzensector nog steeds niet op-

gelost. Volgens de vertegenwoordiger van het 

Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder, 

ir. Hekma Wierda, lag dit aan verschillende 

 155  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten: notulen algemene ledenverga-
dering van de Sectie Strohulzenindustrie te Eindhoven 
d.d. 19 augustus 1943. Ook uit latere documenten 
blijkt niet dat de Duitse bezetter met betrekking 
tot de arbeidsproblematiek de strohulzenfabri-
kanten tegemoet kwam.

 156  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten: notulen van de vergadering 
van strohulzenfabrikanten te Eindhoven d.d. 30 oktober 
1942.

Tabel 15. Aantal werknemers Bedrijfsgroep Papier- en Papierverwerkende Industrie, 1938-1945.

Bron: ACA, inv. nr. 131, Correspondentie 1946-3: verslag Bedrijfsgroep Papier- en Papierverwerkende Industrie over het jaar 

1945.

Totaal aantal werknemers in 
dienst van de papier- en  

papierverwerkende industrie

Papier-
industrie

Strokarton-
industrie

Papierzakken- 
industrie

Enveloppen-
industrie

Kartonnage- 
industrie

Golfkarton- 
industrie

Diverse papierverwer-
kende industrie

Totaal

1 jan. 1938 6.513 2.091 1.191 716 4.400 1.161 1.927 17.999

1 jan. 1939 6.530 2.139 1.085 776 4.875 1.291 2.171 19.867

1 jan. 1940 6.910 1.341 2.191 834 5.195 1.060 1.943 19.474

1 jan. 1941 6.744 2.085 2.313 880 5.740 1.170 2.136 21.068

1 jan. 1942 6.738 ? 1.848 780 5.035 ? ? ?

1 jan. 1943 5.032 1.516 1.402 617 5.112  550 1.117 15.346

1 jan. 1944 4.166 1.295 1.161 493 2.942  547  710 11.314

1 jan. 1945 3.990                     950 375 2.124  379  688  9.681

Waarvan resp. wachtgelders 2.352 589                    445 223 897  200  272  4.978
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oorzaken. Zo was er volgens hem door het 

dorsen met dorsmachines veel schoofstro 

verloren gegaan. Ook voelden de boeren er 

weinig voor om stro te schudden, omdat zij er 

de voorkeur aan gaven om op het land te wer-

ken. Bovendien werd er veel schoofstro naar 

Duitsland geëxporteerd. Omdat er grote Wehr-

machtorders op stapel stonden, moest er voor 

het grondstofprobleem een oplossing worden 

gevonden. Om de productie van schoofstro te 

stimuleren stelde het Bedrijfschap voor Hooi, 

Stro en Ruwvoeder voor om het schudden 

van stro te belonen met een premie van ƒ 6,-. 

De strohulzenfabrikanten namen ondanks 

enige scepsis deze oplossing over. Zij konden 

ook niet anders. Weliswaar dreef deze premie 

de prijzen van strohulzen op, maar de Duitse 

Wehrmacht bleef met orders komen.157 Zo ver-

namen de strohulzenfabrikanten in oktober 

 157  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten: kort verslag bespreking tussen 
de Sectie Strohulzenfabrikanten met Hekma Wierda, 
d.d. 16 april 1943.

1943 dat er in de periode vanaf 1 augustus 

1943 tot 1 juli 1944 180 miljoen strohulzen 

afgeleverd moesten worden. Om deze moei-

lijkheden bij de productie het hoofd te bieden 

overlegde het bestuur van de Sectie Strohul- 

zenindustrie geregeld met Nederlandse en 

Duitse autoriteiten.158 In de praktijk leverden 

deze inspanningen echter niet het gewenste 

resultaat op. De strohulzenfabrikanten tracht-

ten daarom op andere manieren aan voldoen-

de schoofstro te komen.

Zo ging men over tot het instellen van een 

commissie die belast werd met de verdeling 

van het beschikbare schoofstro onder de 

ondernemers. De commissie bestond uit de 

fabrikanten A. van Meurs en W. van der Laak. 

Beide bestuursleden van de Sectie Strohulzen- 

 158  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten: notulen van de jaarvergadering 
van de Sectie Strohulzenindustrie te Arnhem d.d. 30 
november 1943. In 1943 (tot 1 november) vonden er 
acht bijeenkomsten met Nederlandse en Duitse 
autoriteiten, zes bestuursvergaderingen en vijf 
ledenvergaderingen plaats.

Totaal aantal werknemers in 
dienst van de papier- en  

papierverwerkende industrie

Papier-
industrie

Strokarton-
industrie

Papierzakken- 
industrie

Enveloppen-
industrie

Kartonnage- 
industrie

Golfkarton- 
industrie

Diverse papierverwer-
kende industrie

Totaal

1 jan. 1938 6.513 2.091 1.191 716 4.400 1.161 1.927 17.999

1 jan. 1939 6.530 2.139 1.085 776 4.875 1.291 2.171 19.867

1 jan. 1940 6.910 1.341 2.191 834 5.195 1.060 1.943 19.474

1 jan. 1941 6.744 2.085 2.313 880 5.740 1.170 2.136 21.068

1 jan. 1942 6.738 ? 1.848 780 5.035 ? ? ?

1 jan. 1943 5.032 1.516 1.402 617 5.112  550 1.117 15.346

1 jan. 1944 4.166 1.295 1.161 493 2.942  547  710 11.314

1 jan. 1945 3.990                     950 375 2.124  379  688  9.681

Waarvan resp. wachtgelders 2.352 589                    445 223 897  200  272  4.978
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industrie trachtten een regelmatige toevoer 

van schoofstro naar de fabrieken tot stand te 

brengen. Hierbij keek de commissie naar de 

verwerkingscapaciteit van elke fabriek. Op 

basis daarvan kreeg een fabriek schoofstro 

toegewezen. Ook deze maatregel bood de  

fabrikanten echter weinig soelaas.159

In samenwerking met de Vakgroep Strokar-

tonindustrie en het Bedrijfschap voor Hooi, 

Stro en Ruwvoeder kwam de Sectie Strohulzen- 

industrie in dezelfde periode met een ander 

voorstel om aan voldoende grondstoffen te 

komen.160 Kern van dit voorstel was om ook 

het geschikte bossenstro tot schoofstro te ver-

werken en naar de fabrieken te vervoeren. De 

gebieden waar dit bossenstro werd aangetrof-

fen lagen echter op een grote afstand van de 

strohulzenfabrieken. Daartoe achtte E. Jager, 

voorzitter van de Vakgroep Strokartonindus-

trie, het noodzakelijk om de daaruit voort-

vloeiende meerkosten voor transport te ver-

goeden. Voor een efficiënte uitvoering hiervan 

vond Jager een onderlinge vrachtenclearing 

noodzakelijk.

De vrachtenclearing was een verrekenings-

systeem waarbij de totale vrachtkosten voor 

de aanvoer van stro gelijkelijk over de fabri-

kanten werden verdeeld. Om dit te realiseren 

stelde de commissie een clearingfonds voor 

waarin elke fabrikant een bedrag moest stor-

ten. De storting in dit fonds bedroeg voorlopig 

ƒ 0,36 per 1000 stuks afgeleverde strohulzen, 

 159  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten: verslag van de bespreking van 
de Sectie Strohulzenindustrie met de heer Jager, voor-
zitter van de Vakgroep Strokartonindustrie, en de heer 
Brouwer van het Bedrijfschap Hooi, Stro en Ruwvoeder 
d.d. 25 juni 1943 te Eindhoven.

 160  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten: conclusies bespreking inzake 
schoofstroproductie op 20 mei 1943.

indien de betreffende fabrikant geen vracht-

kosten voor aangevoerd stro had betaald. Was 

dit wel het geval, dan stortte de ondernemer 

het verschil tussen ƒ 0,36 per 1000 stuks afgele-

verde strohulzen en de betaalde vrachtkosten 

in het clearingfonds. De commissie kwam met 

deze regeling vooral de fabrikanten tegemoet 

die verder van deze strogebieden zaten. Op 

deze wijze konden ook deze ondernemers aan 

een zekere voorraad schoofstro komen.161 De 

firma Coenen & Diks was daar een voorbeeld 

van. Deze fabrikanten hadden hun bedrijf 

gevestigd aan de rand van het roggestrogebied 

en moesten over het algemeen aanmerkelijk 

meer transportkosten betalen dan andere 

strohulzenfabrikanten.162 Wekelijks zouden 

de leden een overzicht ontvangen van hun 

gegevens in het clearingfonds en elke vierwe-

kelijkse periode een voorlopige afrekening 

krijgen. Ook stelde de commissie voor om de 

fabrikanten die extra vrachtkosten moesten 

betalen voor de verzending van strohulzen te 

compenseren. Zij hoefden minder bij te dra-

gen aan het clearingfonds.163

Niet alle fabrikanten waren het met dit 

voorstel eens. Zo vond Caron het een ‘onbillij-

ke’ regeling. De fabrikant had immers destijds 

zijn fabriek overgeplaatst van Eindhoven 

naar Asten om in de directe omgeving van de 

strowinning te zitten. Volgens Caron zou het 

voordeel hiervan grotendeels teniet worden 

gedaan door de vrachtenclearing. Hoewel deze 

regeling niet voor alle fabrikanten voorde-

lig was, ging men er toch mee akkoord. Het 

 161  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokarton- 
industrie 1940-1944: brieven van J. Ozinga aan de 
strohulzenfabrikanten d.d. 31 mei 1943 en 12 juni 1943.

 162  Interview G. Coenen d.d. 23 december 2007.
 163  Zie noot nr. 161.
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gevaar van overheidsbemoeienis lag immers 

op de loer. Nu werd het bij wijze van gunst 

de strohulzenfabrikanten nog toegestaan de 

vrachtenclearing onderling te regelen, zonder 

tussenkomst van de Duitse autoriteiten.164

De maatregelen van de fabrikantenorgani-

satie leverden echter niet het gewenste effect 

op. Weliswaar steeg de productie van schoof-

stro enigszins, maar deze was bij lange na 

niet voldoende om de behoefte aan schoofstro 

volledig te dekken. Naast het gebrek aan vol-

doende arbeiders bleef het gebrek aan schoof-

stro de fabrikanten gedurende de oorlogsjaren 

achtervolgen.

Concluderend kan gesteld worden dat de 

Duitse bezetter tijdens de oorlogsjaren 1940-

1945 de Nederlandse economie dienstbaar 

maakte aan de Duitse economische en oorlogs-

belangen. Men deed dit op twee manieren. 

Allereerst eisten de Duitse autoriteiten voor-

raden en aanwezige goederen op. In de tweede 

plaats plaatsten de Duitsers speciale orders 

waarvoor men de industriële agrarische capa-

citeiten van Nederland gebruikte ten behoeve 

van Duitse belangen. In algemene zin gaven 

het Nederlandse bestuurlijke apparaat en het 

Nederlandse bedrijfsleven hieraan gevolg. Dit 

gold ook voor de strohulzenindustrie. Na het 

verlies van de traditionele exportmarkten was 

de strohulzenindustrie voornamelijk aange-

wezen op de Duitse markt. Naast het verlies 

van de traditionele exportmarkten kregen 

 164  ACA, inv. nr. 308, Stukken betreffende de Sectie 
Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep Strokarton-
industrie 1940-1944: verslag van de bespreking van de 
Sectie Strohulzenindustrie met de heer Jager, voorzitter 
van de Vakgroep Strokartonindustrie en de heer 
Brouwer van het Bedrijfschap Hooi, Stro en Ruwvoeder 
te Eindhoven d.d. 25 juni 1943; zie tevens notulen van 
de spoedvergadering van de VNS te Eindhoven d.d. 2 
september 1942.

de fabrikanten te maken met veranderingen 

in hun organisatiestructuur, schaarste aan 

grondstoffen en de gedwongen tewerkstel-

ling. Om deze problemen op adequate wijze 

het hoofd te bieden, onderwierp de Sectie 

Strohulzenindustrie zich noodgedwongen 

aan de beslissingen van instanties die onder 

Duitse controle stonden. Hierdoor werkten 

de ondernemers nauwer samen om te kunnen 

voldoen aan de eisen van de Duitse autoritei-

ten. Dit ging lang niet altijd zonder slag of 

stoot, maar zij wisselden wel geregeld met 

elkaar van gedachten over producten, prijzen 

en markten en legden daarmee de basis voor 

verdere samenwerking na de oorlog.

 4.10  Conclusie 1914-1945

Doel van dit hoofdstuk is enerzijds 

het beantwoorden van de vraag welke 

manieren de strohulzenfabrikanten zochten 

om de economische problemen het hoofd te 

bieden waarvoor zij zich tijdens de oorlogs-

jaren en het interbellum zagen geplaatst. An-

derzijds is getracht te achterhalen in hoeverre 

endogene en exogene factoren van belang 

waren voor het aanpassingsvermogen van de 

strohulzenfabrikanten. We zullen ten aanzien 

van deze vragen enkele conclusies trekken en 

vervolgens vergelijken we de resultaten van 

het onderzoek met de analyses van Bouwens 

en Dankers. In hoeverre was het kartel in deze 

periode stabiel en succesvol?

Gesteld kan worden dat het succes of de 

stabiliteit van het kartel in de strohulzenin-

dustrie van diverse factoren afhing. Zo konden 

volgens Bouwens en Dankers exogene facto-

ren als oorlog en crisis bepalend zijn voor de 

winstgevendheid van de gehele bedrijfstak. 
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Dit gold zeker ook voor de strohulzenindus-

trie. Zo ondervond de bedrijfssector in de 

periode 1914-1945 geregeld hinder van econo-

mische malaise, buitenlandse overheidsmaat-

regelen, oorlogsperikelen en concurrentie. In 

deze fase was er bij de strohulzenfabrikanten 

een duidelijke wil aanwezig om tot een nau-

were samenwerking te komen teneinde de 

bedrijven te beschermen tegen prijsoorlogen, 

teruglopende marges en verslechterde markt-

posities. Hiervan getuigden de veelvuldige 

lobbyactiviteiten in binnen- en buitenland. 

Men boekte weliswaar bij tijd en wijle suc-

ces, maar in algemene zin had het kartel van 

strohulzenfabrikanten weinig vat op deze 

exogene factoren.

Hoe zat het met de endogene factoren? 

In hoeverre versterkten deze het kartel van 

strohulzenfabrikanten? Volgens Bouwens en 

Dankers bepaalden vooral de endogene fac-

toren, het functioneren van het kartel zelf, de 

mate van succes bij kartelafspraken. Zij zagen 

daarbij de autonomie van de samenwerkende 

ondernemingen als één van de zwakke punten 

van het kartel als ordeningsinstrument. In te-

genstelling tot fusies en overnames was het bij 

kartelafspraken mogelijk zich aan de samen-

werking te onttrekken. Ook dit verschijnsel 

deed zich voor in de strohulzenindustrie. Zo 

weken de belangen van individuele onderne-

mers wel eens af van het collectieve belang. 

Het kon zelfs in bepaalde gevallen, zoals we in 

een eerder bestek zagen, verleidelijk zijn zich 

aan gemaakte afspraken te onttrekken. De 

fabrikantenorganisatie trachtte dan ontdui-

king van afspraken door middel van financiële 

sancties te vuur en te zwaard te bestrijden. 

Men slaagde daarin niet altijd.

Verder trachtten de strohulzenfabrikanten 

hun fabrikantenorganisatie in de jaren twin-

tig en dertig verschillende keren nieuw leven 

in te blazen. Dit deed men onder meer met 

behulp van het Bureau van Spaendonck. Som-

mige fabrikanten wilden graag met deze pro-

fessioneel geleide organisatie de problemen 

van die tijd aanpakken, maar zij ontbeerden 

de steun van de andere ondernemers om dit 

plan te concretiseren. Kennelijk waren de fa-

brikanten op dat moment toch te zeer op zich-

zelf gericht en wogen eigenbelang en concur-

rentiemotieven zwaarder dan het collectieve 

belang. Van een sterke kartelvorming was in 

deze periode dan ook geen sprake. Daarvoor 

toonde men in een aantal gevallen te weinig 

daadkracht. De strohulzenfabrikanten bleken 

door een matige organisatiegraad en betrek-

kelijke zwakke structuur onvoldoende in staat 

een gezamenlijke koers te varen. Wel is het 

opmerkelijk dat, hoewel het strohulzenkar-

tel in deze periode zeker geen sterke indruk 

maakt, men toch bleef geloven in een vorm 

van samenwerking. Het kartel viel immers 

niet uiteen. Volgens Bouwens en Dankers leid-

de de gedwongen samenwerking tijdens de 

oorlogsjaren vaak tot nauwere banden na de 

oorlog. Dit was zeker het geval bij de strohul-

zenindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog 

zou de fabrikantenorganisatie zich immers 

herpakken en het kartel, onder leiding van een 

professioneel geleid secretariaat, nieuw leven 

inblazen. Hoe dit proces verliep, wordt in het 

volgende hoofdstuk beschreven en geanaly-

seerd. Tot slot kan gesteld worden dat de bete-

kenis van het kartel in de strohulzenindustrie 

als marktordeningsinstrument zeker in het 

tijdvak 1918 tot 1945 relatief beperkt bleef.
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Zoals we in hoofdstuk 4 hebben gezien, 

vormde volgens Van Waarden de na-

oorlogse periode (1947-1955) een nieuwe fase 

van ‘verhevigde organisatievorming’ onder 

ondernemers. Hij wijst twee redenen aan voor 

het ontstaan van deze nieuwe brancheorgani-

saties. Allereerst waren de nieuwe organisaties 

een gevolg van de staatsinterventie tijdens de 

oorlog. Zo zette de Duitse bezetter een sys-

tematische corporatieve organisatie van het 

bedrijfsleven op, die voortborduurde op de 

rijksbureaus die al voor de oorlog door de Ne-

derlandse regering tot stand waren gebracht. 

Na de oorlog werden deze organisaties gelei-

delijk weer opgeheven. Desondanks zetten 

veel verenigingen zich onder een gewijzigde 

naam en structuur als vrije ondernemersorga-

nisatie voort. Een tweede reden voor het ont-

staan van nieuwe ondernemersorganisaties na 

de oorlog was de tweede industrialisatiegolf 

die zich in deze periode voltrok.1

Na de oorlog bevond de Nederlandse eco-

nomie zich in een fase van krachtig herstel. 

De overheid stimuleerde kartelvorming in het 

kader van een doelmatige productie. In deze 

periode kwamen in vrijwel alle sectoren kar-

 1  Van Waarden, ‘Regulering en Belangenorganisa-
tie van ondernemers’, 237-238.

telafspraken voor.2 De vraag is of deze kartels 

aan belang inboetten toen in de jaren vijftig 

en zestig door de goede economische om-

standigheden het onderling afstemmen van 

prijzen en afzetgebieden nagenoeg overbodig 

werd. Volgens Bouwens en Dankers toont de 

praktijk aan dat dit niet het geval was. Het feit 

dat er nog steeds kartelovereenkomsten tot 

stand kwamen, laat zien dat deze werden be-

schouwd als een instrument om de onderlinge 

concurrentie te reduceren.3 In dit hoofdstuk 

wordt beschreven en geanalyseerd of dit ook 

het geval was in de strohulzenindustrie. Hier 

staat dan ook de vraag centraal hoe de organi-

satie van strohulzenfabrikanten functioneer-

de in een fase van opgaande conjunctuur en 

daaropvolgende neergang van de sector. Paste 

deze zich aan de economische structuur en de 

internationalisering van de economie aan? In 

dit hoofdstuk wordt vervolgens beschreven 

en geanalyseerd in hoeverre zowel endogene 

als exogene factoren een rol hebben gespeeld 

in de neergang van de strohulzenindustrie. 

Tevens wordt nader ingegaan op de rol van 

de Vereniging van Nederlandse Strohul-

zenfabrikanten. Hoe effectief was het kartel 

van strohulzenfabrikanten in de naoorlogse 

 2  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 267.

 3  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 161.

Hoofdstuk 5

HERSTEL EN NEERGANG, 1946-1960
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periode? Waarom slaagde het samenwerkings-

verband van ondernemers er onvoldoende 

in om in een fase van economische groei het 

hoofd boven water te houden? Luidden, an-

ders gezegd, het functioneren van het kartel 

zelf of andere factoren en omstandigheden de 

ondergang in van deze bedrijfstak? Op deze 

vragen zal in dit hoofdstuk antwoord worden 

gegeven.

 5.2   Kartelvorming in de  

naoorlogse jaren

In de naoorlogse periode nam mede door 

groeiende onrust en wantrouwen onder de 

bevolking de behoefte toe aan vergroting van 

het overheidstoezicht op kartelafspraken. Dit 

leidde in 1951 tot de Wet Schorsing Bedrijfsre-

gelingen, waardoor het mogelijk was kartelaf-

spraken die strijdig waren met het algemeen 

belang te ontbinden. Een algemeen verbod op 

kartels bleef echter uit. De Wet Economische 

Mededinging van 1958 verbood kartelover-

eenkomsten uitsluitend indien er sprake was 

van misbruik en het algemeen belang in het 

geding was. Door het ontbreken van een scher-

pe definitie ten aanzien van het schadelijke 

karakter van een overeenkomst was het in de 

praktijk lastig actie te ondernemen tegen sa-

menspannende ondernemingen. In tegenstel-

ling tot omringende Europese landen ontbrak 

het in Nederland aan strikte wetgeving ten 

aanzien van kartelafspraken.4

Deze verschillen openbaarden zich nadruk-

kelijk toen in 1957 de EEG tot stand kwam. 

Deze zag concurrentie als motor van economi-

 4  Bouwens en Dankers, Tussen concurrentie en con-
centratie, 267-268.

sche groei en kartelvorming zou daarop een 

negatieve invloed hebben. Toch grepen in de 

jaren vijftig en zestig, waarin sprake was van 

een krachtige economische groei, Nederland-

se ondernemingen nog naar het middel van 

onderlinge afspraken en overeenkomsten om 

mededinging te beperken en prijzenstabiliteit 

tot stand te brengen. Als gevolg van verande-

rende economische omstandigheden verloor 

het kartel als strategisch instrument vanaf het 

eind van de jaren zestig wel geleidelijk aan 

betekenis. Door zijn defensieve aard bleek het 

kartel niet langer geschikt om de concurrentie 

te beperken. Het bedrijfsleven zag steeds meer 

heil in fusies en overnames om de toenemende 

concurrentie op de binnen- en buitenlandse 

markten onder controle te krijgen.5

Ook het kartel van strohulzenfabrikanten 

bleef in de naoorlogse jaren voortbestaan. De 

gedwongen bedrijfsorganisatie uit de bezet-

tingstijd had de fabrikanten nader tot elkaar 

gebracht, waardoor men na de oorlog nog 

steeds openstond voor een intensieve samen-

werking op het gebied van prijsafspraken. 

Ondanks het snelle herstel en de economische 

groei die volgden op de oorlogsjaren, was 

er echter nog geen sprake van euforie bij de 

strohulzenfabrikanten. Daarvoor waren de 

bedreigingen voor de bedrijfssector te groot. 

Zo kreeg men in de jaren veertig en vijftig te 

maken met buitenlandse handelspolitiek en 

concurrentie, opkomst van substitutieproduc-

ten en moeilijkheden in de schoofstrovoor-

ziening. Met behulp van de VNS trachtten de 

ondernemers deze moeilijkheden het hoofd 

te bieden. Ondanks incidentele successen wist 

 5  Sluyterman, Kerende Kansen, 205; zie ook Bou-
wens en Dankers, Tussen concurrentie en concentra-
tie, 268-269.
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men echter geen structurele oplossingen te 

vinden voor de problemen in de strohulzenin-

dustrie. Hierdoor stopten tegen het einde van 

de jaren vijftig de meeste strohulzenfabrikan-

ten met de productie van strohulzen en kwam 

er ook een einde aan het samenwerkingsver-

band.

 5.3   Industriële ontwikkelingen, 

1946-1960

Na de beëindiging van de Tweede 

Wereldoorlog werd de trieste balans 

opgemaakt van de oorlogsjaren. Als gevolg 

van oorlogshandelingen waren er in Europa 

circa 42 miljoen doden te betreuren, waarvan 

230.000 in Nederland. Naast de verliezen 

aan mensenlevens was er ook sprake van een 

aanzienlijke materiële schade. In Nederland 

was deze groter dan in vele andere westerse 

landen. De grote vernielingen aan wegen, ha-

vens, bruggen, sluizen, spooremplacementen, 

spoorwegen, huizen, fabrieken en landbouw-

gronden ontregelden de gehele Nederlandse 

economie.6

Ook het bedrijfsleven likte na de Duitse 

capitulatie zijn wonden. Er was tijdens de 

oorlogsjaren veel schade aangericht aan be-

drijfsinstallaties, waaronder die van Shell, 

Unilever, Philips, de Algemene Kunstzijde 

Unie (AKU) en Hoogovens.7 Tevens was er tij-

dens de oorlog niet geïnvesteerd in machines. 

Het machinepark van menig bedrijf was dan 

ook aan vervanging toe. Het ontbreken van 

buitenlandse valuta bemoeilijkte echter een 

grondige hersteloperatie. Voor een economi-

 6  Schuyt en Taverne, 1950, Welvaart in zwart-wit, 
37-38.

 7  Schuyt en Taverne, 1950, Welvaart in zwart-wit, 37.

sche reconstructie was een behoorlijke import 

van machines en grondstoffen noodzakelijk, 

terwijl de export grotendeels was ingestort. 

De Marshallhulp (1948-1952) bood echter soe-

laas.8 Het Amerikaanse hulpprogramma be-

oogde een koppeling van productieverhoging 

en Europese politieke en militaire eenwording 

en speelde een stimulerende rol in de Ne-

derlandse economische ontwikkeling tussen 

1948 en 1973. De Organisatie voor Europese 

Economische Ontwikkeling en Samenwerking 

(OEES) was belast met de planning en uitvoe-

ring van de Marshallhulp.9

Door de vrijkomende Amerikaanse deviezen 

konden er meer grondstoffen en kapitaalgoede-

ren worden geïmporteerd. Het Ministerie van 

Economische Zaken had aanvankelijk niet het 

voornemen om sturend in de economie op te 

treden. De basis van de industriële nijverheid 

was de ondernemingsgewijze productie, waar-

in het stimuleren van investeringen en export 

voorop stond. Het creëren van gunstige voor-

waarden voor het particuliere initiatief stond 

bij de overheid centraal. Daartoe hanteerde het 

Ministerie van Economische Zaken verschillen-

de instrumenten, zoals technologiebeleid, tech-

nische scholing, productiviteitsbeleid, fiscale 

politiek en het lagelonenbeleid. De overheid 

trachtte de prijsontwikkeling onder controle te 

houden door een reglementering van de hoogte 

van consumptieprijzen, huren en pachten. Ook 

gingen de Nederlandse autoriteiten in deze 

tijd van toenemende prijsstijging over tot een 

intensivering van het mededingingsbeleid. 

Men ontbond of veranderde in deze naoorlogse 

 8  Veraghtert, ‘Industriële spitstechnologie ver-
vangt traditionele bedrijfstakken’, 174-175.

 9  Schuyt en Taverne, 1950, Welvaart in zwart-wit, 
69.
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jaren tientallen kartels, om het bedrijfsleven er-

van te doordringen het prijsniveau in de gaten 

te houden.10 Zoals uit het vervolg blijkt, kreeg 

ook de strohulzenindustrie hiermee te maken.

Door de Amerikaanse steun was het devie-

zentekort niet langer een bedreiging voor het 

herstel. De Brabantse industrie profiteerde 

volop van overheids- en particuliere inspan-

ningen. Overheidsoptreden in de economie 

was sowieso noodzakelijk geworden omdat 

men in de naoorlogse jaren met twee grote 

problemen kampte. Zo was er sprake van een 

sterk groeiende bevolking waarvoor werk-

gelegenheid moest komen en vormden de 

weggevallen inkomsten uit Nederlands-Indië 

een bedreiging voor de welvaart. Van over-

heidswege zag men de oplossing in een sterke 

industriële groei. Om deze reden voerde de 

Nederlandse overheid tussen 1948 en 1963 een 

actieve industrialisatiepolitiek, waarin vol-

ledige werkgelegenheid, productiviteitsstij-

ging, evenwicht op de betalingsbalans en een 

maximale verhoging van het reële inkomen 

per hoofd centraal stonden. Het Ministerie 

van Economische Zaken kwam vanaf 1949 met 

een aantal industrienota’s en poogde daarmee 

initiatieven te ontwikkelen om de productivi-

teit te verhogen. De boodschap die de Neder-

landse overheid daarmee gaf was: ‘Nederland 

industrialiseert!’ Dit was te zien in de eerste 

industrialisatienota in 1949 van de Minister 

van Economische Zaken, J.R.M. van den 

Brink, waarin hij pleitte voor een versterking 

van de industrie.11

 10  Barendregt, ‘Industriepolitiek’, 16-18.
 11  Veraghtert, ‘Industriële spitstechnologie 

vervangt traditionele bedrijfstakken’, 174-176; 
Schuyt en Taverne, Welvaart in zwart-wit, 90-93; 
Lintsen en Korsten, De veerkracht van de Brabantse 
economie, 54.

Vervolgens bevorderde de overheid met 

steun van werkgevers en werknemers de 

concurrentiepositie en export van Nederland 

door middel van een beheerste loon- en prijs-

ontwikkeling. Tussen 1947 en 1950 leverde 

deze politiek een forse stijging op van werkge-

legenheid en koopkracht. In Noord-Brabant 

leidde dit tot een vrijwel volledige tewerkstel-

ling en een loonniveau dat boven het landelijk 

gemiddelde lag. Tot halverwege de jaren vijf-

tig slaagde de politiek van beheerste loon- en 

prijsstijgingen. Dit kwam tot uitdrukking in 

een snelle economische groei, die reeds in 1950 

op vooroorlogs niveau lag.12

Zeker in de jaren vijftig was de industrie de 

motor van het proces van economische groei. 

Niet alle bedrijfstakken expandeerden even-

wichtig. Er vonden verschuivingen plaats in 

de industriële structuur, die globaal uit twee 

ontwikkelingen kunnen worden verklaard. 

Zo was er enerzijds sprake van een proces van 

specialisatie. Nederland ging zich steeds meer 

toeleggen op kapitaalintensieve activiteiten, 

terwijl arbeidsintensieve bedrijfstakken als 

kleding-, textiel- en schoeiselproductie wer-

den afgestoten. Anderzijds was er sprake van 

een ongelijke verdeling over de bedrijfstakken 

van technologische ontwikkelingen. Deze 

vonden in het bijzonder plaats in de chemie, 

de olieraffinage, de transportmiddelenindus-

trie en de elektrotechniek. In tegenstelling 

tot de kapitaalintensieve sector vonden in de 

arbeidsintensieve bedrijfstakken veel minder 

technische innovaties plaats.

Toch verliep de ontwikkeling bij de ‘sterke’ 

 12  Veraghtert, ‘Industriële spitstechnologie 
vervangt traditionele bedrijfstakken’, 175-176; 
Lintsen en Korsten, De veerkracht van de Brabantse 
economie, 53-54.
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kapitaalintensieve bedrijfstakken niet overal 

voorspoedig. Zo waren er bedrijven die zich 

in de loop van de jaren vijftig en zestig relatief 

langzaam ontwikkelden. Voorbeelden hiervan 

waren de transportmiddelenindustrie en de 

elektrotechnische industrie. Bij de procesin-

dustrie echter was er sprake van een snelle 

groei. De olieraffinage, chemie, basismetaal en 

papierfabricage waren daar voorbeelden van.

Evenmin als de ‘sterke’ bedrijfstakken kun-

nen de ‘zwakke’ eenvoudig onder één noemer 

worden geschaard. Zo waren er bedrijfstak-

ken die zich gunstig ontwikkelden, zoals de 

drank- en tabaksindustrie, exportslachterijen 

en zuivelindustrie. Voorbeelden van ‘zwakke’ 

bedrijfstakken die zich niet gunstig ontwik-

kelden, waren de textiel-, kleding- en schoe-

nenindustrie. Een groot verlies aan werkge-

legenheid was er het gevolg van. Volgens Van 

Zanden en Griffiths hebben verschillende 

factoren bijgedragen aan de problemen in 

deze bedrijfstakken in de jaren vijftig en zes-

tig. Zij wijzen op het verlies van Indonesië als 

afzetmarkt voor de textielindustrie.

Andere factoren die leidden tot de achter-

uitgang van de textiel-, kleding- en schoenen-

industrie, waren het lage loonniveau en het 

ruime arbeidsaanbod in andere streken van 

Nederland, waardoor de concurrentiepositie 

verder onder druk kwam te staan. Ook kreeg 

men te maken met de concurrentie van opko-

mende industrielanden in Oost- en Zuid-Eu-

ropa en de Derde Wereld. In de jaren zestig, 

waarin sprake was van sterk stijgende lonen, 

was het vooral de geringe kapitaalintensiteit 

die de achilleshiel vormde van de kleding- en 

schoeiselindustrie. Zo bleven de investeringen 

in deze bedrijfstakken op een betrekkelijk 

laag niveau liggen, terwijl die in andere sec-

toren juist toenamen. De ‘zwakke’ bedrijfs-

takken bleven echter niet beperkt tot de tex-

tiel-, kleding- en schoenenindustrie. Ook de 

baksteenindustrie langs de grote rivieren, de 

scheepsbouw, de strokarton-, aardappelmeel- 

en conservenindustrie kenden al in een vroeg 

stadium structurele problemen. Volgens Van 

Zanden en Griffiths vond er na 1960 een dui-

delijke verschraling plaats van de industriële 

structuur, omdat alleen sterke bedrijfstakken 

zich konden handhaven. Deze waren immers 

in staat de stijgende loonkosten te dragen.13

Dit gold geenszins voor de strohulzenin-

dustrie. Deze betrekkelijk zwakke, arbeids-

intensieve bedrijfstak had te maken met spe-

cifieke problemen, zoals toegenomen krapte 

op de arbeidsmarkt, schaarste aan goede en 

betaalbare grondstoffen en de opkomende 

substitutie-industrie. Dit zorgde voor een 

stagnatie van de groei, die uiteindelijk tot 

de ondergang van de sector zou leiden. Hoe 

de bedrijfssector deze problemen het hoofd 

trachtte te bieden en hierin uiteindelijk niet 

slaagde, wordt in het vervolg van dit hoofd-

stuk verder uit de doeken gedaan.

 5.4   De VNS na de  

Tweede Wereldoorlog

5.4.1 Inleiding

Om antwoord te geven op de vraag in 

hoeverre endogene factoren een rol heb-

ben gespeeld in het samenwerkingsverband 

van strohulzenfabrikanten tijdens een fase 

van opgaande conjunctuur en daaropvolgen-

de neergang, is het noodzakelijk aandacht 

 13  Van Zanden en Griffiths, Economische geschiedenis 
van Nederland in de 20e eeuw, 223-231.



176

kartelvorming in een verdwenen industrie

te schenken aan de organisatie van de VNS. 

Hoe was deze industrietak uit de Tweede 

Wereldoorlog gekomen en waarom wilden 

de fabrikanten de Sectie Strohulzenindustrie 

na de oorlog opheffen om vervolgens in een 

nieuwe verenigingsstructuur verder te gaan? 

Na het beantwoorden van deze vraag gaan we 

nader in op voorzitters en secretarissen die 

een rol hebben gespeeld in de organisatie van 

de strohulzenindustrie. Wat was hun belang 

in het geheel? Was hun leiding adequaat ge-

noeg om de fabrikantenorganisatie zo goed 

mogelijk door de moeilijke naoorlogse jaren 

te loodsen?

Hierna staat de houding van de VNS 

centraal ten opzichte van samenwerkings-

verbanden als het Verbond van Papier-, Stro-

karton- en Papierverwerkende Industrieën, 

het Productschap voor Akkerbouwproducten 

en het Katholiek Verbond van Werkgevers 

Vakverenigingen. Tot slot komt de houding 

van de VNS aan de orde ten opzichte van de 

loonkwestie en de automatisering in de be-

drijfstak. Wat was de houding van de VNS ten 

opzichte van automatisering en hoe verliep dit 

proces?

5.4.2 De organisatie van de VNS na de Tweede 

Wereldoorlog

Het ledenbestand van de VNS na de oorlog 

was ten opzichte van de oorlogsperiode niet 

gewijzigd en liet dezelfde namen zien. Dit 

omvatte een elftal firma’s.14 Zoals eerder ge-

steld hadden de oorlogsjaren een positieve 

invloed op de bereidheid tot samenwerking 

onder de strohulzenfabrikanten. Eensgezind 

en gecoördineerd optreden leek de fabrikan-

ten meer dan ooit nuttig en noodzakelijk om 

de moeilijke naoorlogse jaren door te komen. 

Anderzijds wilden de fabrikanten de periode 

van van hogerhand afgedwongen bedrijfs-

organisatie uit de bezettingstijd achter zich 

laten. Daarom besloten de fabrikanten in 1947 

om de tijdens de oorlog op instigatie van de 

bezetter opgerichte Sectie Strohulzenindus-

trie op te heffen en de VNS nieuw leven in te 

blazen. Met de nieuwe vereniging wilde de 

strohulzenindustrie een prijspolitiek voeren 

die rekening hield met de structuur van iedere 

afzetmarkt afzonderlijk. Tevens moest de VNS 

de collectieve en individuele belangen van 

haar leden verdedigen tegenover de overheid, 

publiekrechtelijke organen en andere instel-

lingen.15

Verder hadden de fabrikanten behoefte 

aan een commissie (die tevens als bestuur 

kon optreden) die in staat was om binnen 

een kort tijdsbestek bindende afspraken te 

maken op de gebieden van prijsvorming en 

condities. Voor de realisatie hiervan was een 

 14  De volgende strohulzenfabrikanten maakten 
deel uit van de Sectie Strohulzenindustrie 
en vanaf 1947 van de VNS: A. van Meurs (Van 
Rijckevorsel & Co), W. van der Laak (strohulzen-
fabriek ‘Echt’), W. van Engelen (Straw Covers 
Manufactory), W. Notten (Fa. W. Notten), J.B.C. 
Caron (The Dutch Steam Straw Works Manu-
factory), J. van Goch (The ‘Asten’ Straw Works 
Company Ltd), G.H. Coenen (Coenen & Co), G. 
van Stalborch (N.V. Dutch Straw Works Com-
pany), W.A. Peeters (strohulzenfabriek ‘Weert’), 
A.P. Denis (Zuider Strohulzenfabriek), H.J. van 
Diessen (strohulzenfabriek ‘Catalonië’).

 15  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 
ledenvergadering van de VNS d.d. 5 februari 1947.
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met de fabrikanten. Indien er geen prijsafspra-

ken waren gemaakt voor bepaalde afzetgebie-

den in het buitenland, kon elk lid afzonderlijk 

voor deze landen de prijzen en condities 

vaststellen.16 Zo verschenen er in de loop van 

de jaren veertig en vijftig prijslijsten voor een 

aantal exportlanden waaraan de fabrikanten 

zich moesten houden. (Zie tabel 16).

Wel rustte op de fabrikant de verplichting 

om zijn prijzen en levercondities bij het secre-

tariaat van de VNS te melden, omdat de overi-

ge leden in geen geval lagere prijzen en andere 

condities mochten hanteren dan dit lid.17 In 

de volgende paragrafen komen we hier nog 

uitvoerig op terug. Na een aantal wijzigingen 

in de statuten verleende het Departement van 

Justitie de VNS in 1952 ministeriële (voorheen 

Koninklijke) goedkeuring.18

5.4.3 Voorzitters, bestuur, secretarissen en secre-

tariaat

Voordat de prijs- en marktpolitiek van de VNS 

ter sprake komt, is het noodzakelijk een aantal 

mensen de revue te laten passeren die een rol 

speelden in de organisatie van de strohulzen-

industrie. De eerste voorzitter van de VNS in 

de naoorlogse jaren was A. van Meurs, direc-

teur van strohulzenfabriek Van Rijckevorsel & 

Co te Boxtel. De fabrikant, die al vanaf 1940 de 

VNS leidde, besloot in 1954 zich niet opnieuw 

kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. 

Hiervoor voerde hij twee redenen aan. In de 

eerste plaats bekroop hem het gevoel dat hij 

 16  Zie noot 15.
 17  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 

vergadering van de VNS d.d. 5 februari 1947. Vooral 
artikel 2 van de statuten was voor de fabrikanten 
van belang. Hierin was namelijk de prijzenover-
eenkomst tussen de ondernemers opgenomen.

 18  ACA, inv. nr. 148, Correspondentie 1952: notulen 
vergadering van de VNS d.d. 17 januari 1952.

Tabel 16. Prijslijsten exportlanden van de Ne-

derlandse strohulzenindustrie. Bronnen: ACA, 

Correspondentie inv. nr. 158 (1955-2): circulaire nr. 618 van 

de VNS aan de leden d.d. 17 januari 1955; zie tevens notu-

len en circulaires van de VNS in de jaren veertig en vijftig.

Prijslijst nr. Exportlanden

1 Nederland

2 Groot-Brittannië

3 Frankrijk

4 Noorwegen

5 Denemarken

6 Zweden

7 België en Luxemburg

8 West-Duitsland

9 Zwitserland

10 Cyprus

11 “Landen waarvoor de prijzen 
niet uitdrukkelijk zijn vast-
gesteld; hiervoor geldt géén 
speciale prijsregeling”

12 Malakka

13 Libanon

14 New York

15 Zuid-Afrika en alle Afrikaanse 
landen

16 Oostenrijk

17 Finland

herziening nodig van de statuten van de VNS. 

Deze leidde tot nieuwe ontwerpstatuten, die 

in de ledenvergadering van 5 februari 1947 

werden besproken en met algemene stemmen 

goedgekeurd. In de statuten waren artikelen 

opgenomen met betrekking tot het gemeen-

schappelijk vaststellen van prijzen en condi-

ties voor de verkoop van strohulzen. Ook het 

vaststellen van prijzen voor schoofstro was 

daarin opgenomen. Zo waren de leden van de 

VNS verplicht zich te houden aan het prijsbe-

leid van het bestuur, uiteraard in samenspraak 
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onvoldoende op de hoogte was gehouden van 

belangrijke kwesties. Dit had Van Meurs in 

pijnlijke situaties gebracht. Zo waren tijdens 

een vergadering met het bestuur van het 

Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder 

zowel voorzitter als secretaris van dit bestuur 

beter op de hoogte van de schoofstropositie 

van de VNS dan haar voorzitter. In de tweede 

plaats vond Van Meurs dat de belangen van de 

VNS beter gediend waren met een voorzitter 

die dichter bij de praktijk van productie en 

afzet van strohulzen stond. De andere fabri-

kanten deelden deze mening echter niet en 

drongen er bij Van Meurs aan om terug te 

komen op zijn besluit. Zij wisten Van Meurs 

er uiteindelijk van te overtuigen dat er sprake 

was van een ongelukkige samenloop van om-

standigheden en dat er wel degelijk moeite 

was gedaan om de voorzitter van de VNS op de 

hoogte te brengen over de schoofstropositie 

van de strohulzenindustrie. Bovendien be-

nadrukten zij dat Van Meurs het vertrouwen 

genoot van alle fabrikanten. Op basis hiervan 

kwam de voorzitter op zijn besluit terug en 

besloot voorlopig aan te blijven.19

Tijdens de ledenjaarvergadering van 13 

januari 1955 legde Van Meurs zijn functie de-

finitief neer. G.H. Coenen onderstreepte het 

belang van Van Meurs voor de VNS nog eens 

op de volgende manier: ‘U bent als het ware de 

vader van deze vereniging. U bent het geweest, 

die ons in 1939-1940, toen zich zekere moei-

lijkheden voordeden, bij elkaar geroepen hebt. 

Er bestond op dat moment weliswaar nog een 

vereniging van strohulzenfabrikanten, doch 

zij bestond slechts in naam. Haar voorzitter 

 19  ACA, inv. nr. 155, Correspondentie 1954-1: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 14 januari 1954.

was overleden, haar secretaris hield zich bezig 

met andere dingen, praktisch bestond dus de 

vereniging niet. Aan uw oproep hebben alle 

strohulzenfabrikanten gevolg gegeven. Ieder-

een begreep, dat wij verenigd moesten zijn om 

gehoor te krijgen bij onze regering, maar u 

was het, die het initiatief nam. U werd terecht 

tot voorzitter gekozen. In 1945 toen de bezet-

tende macht was verdwenen, dreigden weer 

andere moeilijkheden, die u ook uit de weg 

wist te ruimen. Sindsdien kon de Nederlandse 

strohulzenindustrie zich rustig en bestendig 

met behulp van de VNS ontwikkelen. Zo zijn 

wij u dank verschuldigd voor alles wat u voor 

ons in die 15 jaar hebt gedaan. U hebt met uw 

volle energie onze belangen verdedigd.’20

Op basis van zijn verdiensten voor de VNS 

verleenden de leden Van Meurs het ere-voor-

zitterschap van de vereniging. In dezelfde 

ledenvergadering werd G.H. Coenen van de 

firma Coenen & Co te Uden tot voorzitter 

gekozen.21 De keuze voor Coenen was begrij-

pelijk omdat hij al sinds 1947, samen met W. 

van Engelen, de functie van plaatsvervangend 

voorzitter had vervuld.22 Hij had dus de nodi-

ge bestuurservaring. Coenen bleef voorzitter 

tot 1957.23 Hij werd opgevolgd door J. van Goch 

senior van The ‘Asten’ Straw Works Company 

Ltd te Asten die tot 1960, het jaar waarin de 

VNS werd opgeheven, voorzitter bleef.24 Tij-

 20  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 13 januari 1955.

 21  Zie noot 20.
 22  Zie hiervoor de correspondentie van de firma 

J.B.C. Caron vanaf 1947 tot 1954: ACA, inv. nr. 133 
t/m 156, Correspondentie 1947-1 t/m 1954-2.

 23  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 18 december 1956.

 24  ACA, inv. nr. 168, Correspondentie 1960-1: brief van 
J. B. E. Caron aan de VNS d.d. 24 februari 1960. Uit 
deze brief blijkt dat op dat moment de VNS is 
ontbonden.
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dens de eerste ledenjaarvergadering in de na-

oorlogse jaren fungeerde J.L. Ozinga als secre-

taris. De uit Arnhem afkomstige accountant 

had deze functie reeds vanaf 1941 vervuld.25

In januari 1947 volgde H.D. Salinger hem 

op.26 Salinger was van oorsprong een Duitser 

die in 1922 was gepromoveerd tot doctor in 

de staatswetenschappen.27 In de jaren dertig 

werkte hij op het Departement van het Reichs-

wirtschaftsministerium, waar hij zich toelegde 

op de organisatie van het kartelwezen. Als 

gevolg van de afkondiging van een Berufsverbot 

voor Joden kwam er een einde aan zijn carri-

ère bij de Duitse overheid. Salinger vluchtte 

in 1937 naar Nederland, waar hij zich in Den 

Haag vestigde. Hier opende hij het secretari-

aat van Europese Industrieverenigingen, een 

adviesbureau voor het internationale kartel-

 25  ACA, inv. nr. 124, Correspondentie 1941: brief van J. L. 
Ozinga aan J. B. E. Caron d.d. 31 oktober 1941.

 26  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 
vergadering van de VNS d.d. 9 januari 1947.

 27  Voor het overzicht van dr. H.D. Salinger zie: A. 
van Heerikhuizen, ‘Hades een vergeten pionier’ 
(1899-1979). Dit artikel geeft een goed overzicht 
van de werkzaamheden en het ideeëngoed van 
Salinger. Tijdens de oorlog moest Salinger in 
verband met zijn Joodse afkomst onderduiken.

wezen. Na het uitbreken van de oorlog sloot 

Salinger zich aan bij het verzet, waar hij zich 

met name concentreerde op de ondermijning 

van de Duitse economische politiek. Zo slaag-

de Salinger erin, met behulp van zijn vroegere 

contacten bij de Duitse overheid, diverse Ne-

derlandse ondernemingen te behoeden voor 

Duitse overname. Tijdens de oorlogsjaren 

maakte Salinger tevens deel uit van een discus-

siegroep, bestaande uit de econoom J.S. Car-

miggelt, A.P. van der Lugt (Rooms-Katholieke 

werkgeversorganisatie), J.F. Sligting (econoom 

uit de hoogovenwereld), C.J. de Korver (Leid-

se Parool-groep), dominee O.T. Hylkema en 

SDAP-politicus W. Verkade. Uit hun gesprek-

ken en discussies ontstond het door Salinger 

geschreven werk Die Wiedergeburt von Europa, 

waarin hij zich een groot voorstander toonde 

van de Europese gedachte en samenwerking. 

Ook brak hij hierin een lans voor een efficiënt 

werkende productie en markt. Na de oorlog 

werd Salinger tot Nederlander genaturali-

seerd en hervatte hierna zijn werkzaamheden 

voor het secretariaat van Europese Industrie-

verenigingen.

Door deze achtergrond kwam Salinger in 

Jaar Voorzitter
Plaatsvervangend 

voorzitter
Secretaris

1946 A. van Meurs Niet vermeld J.L. Ozinga

1947 t/m 1954 A. van Meurs
G.H. Coenen

W. van Engelen
H.D. Salinger

1955 t/m 1956 G.H. Coenen
J.B.C. Caron

W. van Engelen
H.D. Salinger

1957 t/m 1959 J. van Goch sr.
J.B.C. Caron

W. van Engelen
H.D. Salinger

Tabel 17. Overzicht voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en secretarissen van de VNS, 1946 

t/m 1959. Bronnen: ACA, inv. nr. 129 t/m 167, Correspondentie 1946 t/m 1959: notulen ledenvergadering 1946 tot 

en met 1959 van de VNS.
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contact met de VNS. In 1947 benoemde men 

hem, in verband met zijn speciale ervaring 

op het gebied van nationale en internationale 

marktwerking, formeel tot secretaris van de 

fabrikantenvereniging. In deze hoedanigheid 

zou hij tot de opheffing van de fabrikanten-

vereniging in 1960 leiding geven aan het secre-

tariaat van de VNS.28

Tabel 17 (vorige pagina) laat zien welke 

voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en 

secretarissen de VNS vanaf 1946 tot 1959 heeft 

gehad. Vaak waren het dezelfde personen, 

maar dat kon ook niet anders. De VNS bestond 

immers maar uit elf leden. In 1946 waren de 

leden nog georganiseerd in de Sectie Strohul-

zenindustrie. Vanaf 1947 was er zoals gezegd 

sprake van de vernieuwde VNS.

De activiteiten van het secretariaat lagen in 

het algemeen op het vlak van de ondersteu-

ning van de VNS in het algemeen en het be-

stuur van de vereniging in het bijzonder. Dit 

betekende dat de belangen van de aangesloten 

fabrikanten in binnen- en buitenland werden 

behartigd. Zo voerden Salinger en zijn mede-

werkers namens de VNS besprekingen met tal 

van binnen- en buitenlandse autoriteiten ten-

einde faciliteiten voor de strohulzensector te 

verkrijgen. Men had onder andere contact met 

de Ministeries van Economische Zaken en van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 

ambassades, landbouwattachés in het buiten-

land, het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw-

producten en het Bedrijfschap voor Hooi, Stro 

en Ruwvoeder. In het vervolg van het hoofd-

stuk komt dit nog nader aan de orde.

 28  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: rondschrij-
ven nr. 1 aan de leden van de VNS; zie tevens ACA, 
inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen ledenverga-
dering van de VNS d.d. 5 februari 1947.

Verder ijverde het secretariaat voor een 

goede controle op de afspraken die waren 

gemaakt tijdens ledenvergaderingen. Zo had-

den de fabrikanten in 1947 een procedure af-

gesproken ten aanzien van de prijzen en leve-

ringscondities voor de export van strohulzen. 

De procedure die dit mogelijk maakte, hield 

het volgende in. De aanvragen voor uitvoer-

vergunningen door de strohulzenfabrikanten 

zouden niet rechtstreeks bij het Bedrijfschap 

voor Hooi, Stro en Ruwvoeder worden inge-

diend, maar via het secretariaat van de VNS. 

Het secretariaat controleerde vervolgens deze 

aanvragen nauwkeurig. Hierbij werd nage-

gaan of de berekende prijzen en toegepaste 

condities overeenkwamen met de bepalingen 

zoals die voor het desbetreffende land van 

bestemming golden. De controle van de aan-

vragen door het secretariaat had een tweeledig 

doel. In de eerste plaats diende zij te voorko-

men dat bij vergissing of bewust de afgespro-

ken uitvoerprijzen en/of condities werden 

onderboden. Volgens de VNS zou dit kunnen 

leiden tot een vermindering van de behaalbare 

opbrengst, hetgeen niet in het handelspoli-

tieke belang was van Nederland. In de tweede 

plaats diende de controle om na te gaan of in 

het geval dat de exporterende fabrikant een 

spoedbehandeling van zijn aanvraag eiste, 

deze eis gerechtvaardigd was.29

De controle gold ook voor prijzen en con-

dities voor het binnenland. Ook hier trachtte 

men te voorkomen dat de leden bij vergissing 

of bewust de afgesproken prijzen en condities 

zouden onderbieden. Klachten over onder-

bieding nam het secretariaat dan ook serieus. 

 29  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: circulaire 
nr. 651 van de VNS aan de leden d.d. 30 december 1955.
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Men deed in deze specifieke gevallen eerst ge-

degen onderzoek alvorens tot een uitspraak te 

komen. Daarna gaf men uitsluitsel of er al dan 

niet sprake was van onderbieding.30 Indien dit 

het geval was en condities niet waren nage-

leefd, meldde het secretariaat de kwestie aan 

bij het zogenoemde scheidsgerecht. Dit was 

een door de fabrikanten benoemde commissie 

die zich in voorkomende gevallen uitsprak 

over dit soort zaken. Een bijkomend voordeel 

van deze benadering door het secretariaat was 

dat het mogelijke onrust bij de aangesloten fa-

brikanten wegnam.31 In paragraaf 5.4.4 komen 

we hier uitvoeriger op terug.

In hoeverre hadden de fabrikanten ver-

trouwen in het secretariaat? Uit het bronnen-

materiaal blijkt dat de leden van de VNS zich 

slechts incidenteel beklaagden over het gebrek 

aan neutraliteit en objectiviteit. Een voor-

beeld daarvan vormde fabrikant Caron. Hij 

beschuldigde in maart 1950 het secretariaat 

van bevoordeling van de grotere firma’s. Het 

secretariaat was het daar niet mee eens en rea-

geerde in een brief van 11 maart 1950 als volgt 

op deze beschuldiging: ‘Want wij hechten aan 

niets zoveel waarde als aan de plicht van het 

secretariaat, strikt neutraal en objectief te zijn, 

geen lid te bevoordelen en de geheimhouding 

van alle gegevens in acht te nemen.’32 In veruit 

de meeste gevallen echter kon het secretariaat 

rekenen op de steun van de leden van de VNS 

 30  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de Vereniging 
van Nederlandse Strohulzenfabrikanten (VNS) 1949- 
1950: brief VNS aan J. B.C. Caron d.d. 27 juli 1949. Uit 
deze brief blijkt dat Caron bij het secretariaat 
van de VNS een klacht heeft ingediend. Het gaat 
over een geval van onderbieding. In dit specifie-
ke geval was daar geen sprake van.

 31  Zie hiervoor de notulen van alle ledenjaarverga-
deringen vanaf 1947 tot 1959.

 32  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: brief VNS aan Caron d.d. 18 maart 1950.

en was er geen sprake van wantrouwen. De 

strohulzenfabrikanten waren immers voor 

een groot deel afhankelijk geworden van het 

werk van het secretariaat. In de paragrafen 

over de prijs-, markt- en schoofstropolitiek 

wordt aan de invloed van het secretariaat bin-

nen de VNS nog nader aandacht geschonken.

5.4.4 Het scheidsgerecht

Zoals eerder beschreven kenden de statuten 

van de VNS disciplinaire straffen in het geval 

een lid van de vereniging in strijd handelde 

met de bepalingen van de statuten of regle-

menten. Indien er sprake was van een overtre-

ding, dan moest dit conform artikel 14 van de 

statuten worden voorgelegd aan het scheids-

gerecht. Reeds kort na de introductie van de 

nieuwe statuten van de VNS vond de eerste 

wijziging plaats van artikel 14. Zo verander-

den de fabrikanten tijdens de ledenvergade-

ring van 3 april 1947 de laatste zin van artikel 

14c als volgt: ‘Het scheidsgerecht regelt zelf de 

wijze van procesvoering en is gerechtigd disci-

plinaire straffen op te leggen, doch niet meer 

dan een boete van ƒ 5.000,- per overtreding.’33

Twee jaar later volgde een tweede wijziging 

van dit artikel. Tijdens de vergadering van 9 

februari 1949 pasten de ondernemers artikel 

14b van de statuten als volgt aan: ‘Het scheids-

gerecht bestaat uit 3 leden en wordt door de 

ledenvergadering gekozen. Het benoemt uit 

zijn midden de voorzitter.’ Tijdens de bijeen-

komst kozen de fabrikanten in geheime stem-

ming Caron tot voorzitter en Van der Laak 

 33  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947-2: notulen 
ledenvergadering van de VNS d.d. 3 april 1947.
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en Van Stalborch tot leden van het scheidsge-

recht.34

In 1950 bestond het scheidsgerecht uit de 

fabrikanten J.B.E. Caron, G. Coenen en W. 

van der Laak. Van Stalborch werd gekozen tot 

reservelid. Het reservelid werd ingezet indien 

een lid van het scheidsgerecht moest worden 

vervangen door ziekte of als deze zelf partij 

was bij een geschil.35 Op 14 januari 1953 legden 

Caron, Coenen en Van der Laak hun functie 

neer. De ledenvergadering besloot vervolgens 

bij eventuele geschillen tussen leden van de 

VNS een ad hoc scheidsgerecht van drie leden 

samen te stellen, overeenkomstig artikel 14b 

van de statuten. De gekozen leden waren ver-

plicht de functie op zich te nemen.36

Hoe het scheidsgerecht in de praktijk werk-

te, laten de volgende twee voorbeelden zien. 

Het eerste voorbeeld betrof een geval van 

onderbieding.37 Tijdens de ledenvergadering 

van 9 februari 1949 maakte de secretaris van 

de VNS melding van een onderbieding door 

één van de leden. Het door de fabrikanten 

gekozen scheidsgerecht kreeg overeenkomstig 

artikel 14 van de statuten gelegenheid om de 

onderbieding te onderzoeken en te berech-

ten. De door het secretariaat geconstateerde 

prijsonderbieding was gepleegd door het lid 

W.A. Peeters van strohulzenfabriek ‘Weert’ te 

Weert. Deze onderneming had op 8 december 

 34  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 
1949-1950: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 9 
februari 1949.

 35  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 3 juli 
1950.

 36  ACA, inv. nr. 150, Correspondentie 1953-2: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 14 januari 1953.

 37  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 
1949-1950: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 
9 februari 1949. Op bladzijde 2 van de notulen 
wordt deze kwestie uitvoerig beschreven.

1948 100.000 stuks strohulzen verkocht aan 

een binnenlandse distilleerderij tegen prijzen 

die men uitsluitend hanteerde bij verkoop aan 

binnenlandse bierbrouwerijen. Deze prijzen 

lagen op een lager niveau. Volgens het scheids-

gerecht moest de betrokken fabrikant van 

deze afspraak op de hoogte zijn. Vervolgens 

constateerde het scheidsgerecht bij Peeters 

een eigenzinnige toepassing van de betalings-

condities. De Weerter fabrikant had namelijk 

de betrokken binnenlandse distilleerderij een 

korting van 2% gegeven indien deze binnen 

acht dagen zou betalen. Dit was weliswaar 

niet in strijd met de bepalingen van de VNS, 

maar wel tegen het in de strohulzenindustrie 

ongeschreven gebruik dit juist niet te doen. 

Peeters verdedigde zich door het scheidsge-

recht te wijzen op het feit dat er sprake was 

van een rekenkundige fout, waardoor aan de 

betrokken klant een lager bedrag in rekening 

was gebracht. Nadat het scheidsgerecht de 

beschuldigde firma had gehoord, kwam men 

in geheime zitting tot de uitspraak dat het 

toestaan van 2% niet kon worden aangemerkt 

als een overtreding. De VNS had immers 

geen bepaling opgenomen die het toestaan 

van een korting uitdrukkelijk verbood. Wel 

deed het scheidsgerecht de aanbeveling deze 

omissie in de bepalingen recht te zetten. Ook 

de optelfout zag het scheidsgerecht door de 

vingers. Wel tilde men zwaar aan de levering 

van 100.000 stuks strohulzen tegen een lagere 

prijs dan was afgesproken. Daarbij verwees 

het scheidsgerecht naar het rondschrijven nr. 

166 van 28 september 1948. Voor deze prijson-

derbieding kreeg Peeters een boete opgelegd 

van ƒ 450,-. Vervolgens bracht het scheidsge-

recht de ledenvergadering op de hoogte van de 

uitspraak. De afloop van deze kwestie is on-
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bekend, omdat uit het bronnenmateriaal niet 

blijkt of Peeters de boete heeft geaccepteerd en 

betaald.

Uit het tweede voorbeeld blijkt dat het 

scheidsgerecht niet alleen onderbiedingen 

behandelde.38 Op 26 juni 1950 kwam het 

scheidsgerecht te Eindhoven bijeen om twee 

aanklachten tegen fabrikant W. van Enge-

len-Vugts te Someren te bespreken. Het 

scheidsgerecht bestond uit voorzitter  

Caron van de firma J.B.C. Caron en de leden 

Van der Laak en Coenen. Verder waren  

J. Bosch als adjunct-secretaris van de VNS en  

W. van Engelen als beschuldigde partij aanwe-

zig. Het secretariaat voerde in de eerste plaats 

aan dat de firma Van Engelen een aanvraag 

voor verlenging van een uitvoervergunning 

voor een contractorder rechtstreeks had in-

gediend bij het Bedrijfschap voor Hooi, Stro 

en Ruwvoeder. Het tweede deel van de klacht 

betrof het overschrijden van de looptijd van 

het contract.

Beide handelwijzen waren in strijd met de 

verkoopcondities van de VNS. Ten aanzien van 

de eerste klacht hadden de fabrikanten in april 

1950 immers afgesproken dat aanvragen ter 

verkrijging van een uitvoervergunning altijd 

moesten worden ingediend bij het secretari-

aat van de VNS teneinde controle mogelijk 

 38  Zie voor dit voorbeeld de volgende documenten: 
ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 16 december 1948; 
zie tevens ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende 
de VNS, 1949-1950: notulen ledenvergadering van de 
VNS d.d. 20 april 1950; zie tevens ACA, inv. nr. 305, 
rondschrijven nr. 296 aan de leden der VNS d.d. 27 april 
1950; brief van de VNS aan W. van Engelen d.d. 22 juni 
1950; brief VNS aan het scheidsgerecht d.d. 23 juni 1950; 
rondschrijven nr. 320 aan de leden van de VNS d.d. 27 
juni 1950; notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 3 
juli 1950; brief W. van Engelen aan het scheidsgerecht van 
de VNS d.d. 31 juli 1950; brief van de VNS aan voorzitter 
Caron van het scheidsgerecht d.d. 15 augustus 1950.

te maken. Indien de in de aanvraag vermelde 

prijzen en/of condities niet in overeenstem-

ming waren met de bepalingen van de VNS, 

moest het desbetreffende lid dit corrigeren. 

Als de aanvraag daarentegen volgens de regels 

was ingediend, stuurde de secretaris deze 

onmiddellijk door naar het Bedrijfschap voor 

Hooi, Stro en Ruwvoeder. Van het laatste was 

echter in het geval van Van Engelen volgens 

het scheidsgerecht geen sprake geweest.

Ten aanzien van de looptijd van contractor-

ders had de VNS bepaald dat deze binnen zes 

maanden moesten zijn afgerond. Bij contract- 

orders golden namelijk de afgesproken prij-

zen alleen indien de in het contract vermelde 

partij binnen zes maanden na orderbevesti-

ging was afgenomen. Wel kon het secretariaat 

autonoom een overschrijding toestaan van 

de officiële looptijd met een maximum van 

zes maanden. Een eerste verlenging van de 

looptijd die het secretariaat eventueel kon 

toestaan, bedroeg drie maanden. Het secre-

tariaat ging alleen tot zo’n verlenging over 

indien het verzoek hiertoe werd gestaafd met 

relevante documentatie. Hieruit moest dan 

blijken of een afnemer door overmacht niet in 

staat was binnen de gestelde termijn van zes 

maanden een partij strohulzen af te nemen. 

Indien binnen de termijn van één jaar de order 

nog niet was afgerond, dan was het secreta-

riaat verplicht het scheidsgerecht hiervan in 

kennis te stellen. In het geval van Van Engelen 

hadden voorzitter en secretariaat van de VNS 

een eenmalige verlenging tot 1 juni 1950 goed-

gekeurd. Van Engelen had vervolgens zonder 

toestemming van de VNS het verzoek gedaan 
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om verlenging van de looptijd van het con-

tract na 1 juni te verkrijgen.39

Op basis van beide geconstateerde over-

tredingen van de verkoopcondities legde het 

scheidsgerecht Van Engelen een boete op van 

ƒ 750,-. Van Engelen protesteerde tegen de 

hoogte van de boete en wenste een revisie van 

het vonnis.40 Het scheidsgerecht en het secre-

tariaat hielden echter voet bij stuk en verlaag-

den de boete niet. Over de verdere reactie van 

Van Engelen geeft het bronnenmateriaal geen 

uitsluitsel. Het is echter aannemelijk dat Van 

Engelen in zijn hoedanigheid van plaatsver-

vangend voorzitter van de VNS de zaak niet op 

de spits wilde drijven en uiteindelijk de boete 

betaald heeft.

Hoewel uit deze voorbeelden blijkt dat de 

zaken die het scheidsgerecht moest behan-

delen divers waren, ging het in principe om 

een belangrijk punt bij samenwerking: het 

nakomen van afspraken. Het secretariaat 

speelde daarin een centrale rol. Dit door de 

fabrikanten gekozen orgaan controleerde 

de naleving van gemaakte afspraken en het 

deinsde er niet voor terug om in het geval van 

overschrijdingen het scheidsgerecht in te scha-

kelen. Het was de enige competente instantie 

die kon beslissen over de vraag of een lid al 

dan niet condities of prijsbepalingen van de 

VNS had overtreden. Nu werd in de praktijk 

niet elke overschrijding door het scheids-

gerecht behandeld. Soms waren zaken niet 

geheel duidelijk voor de fabrikanten en gaf 

het secretariaat uitsluitsel over gevallen van 

vermeende onderbiedingen. Hoewel fabrikan-

ten soms moeite hadden met de uitspraken 

 39  Zie noot 38.
 40  Zie noot 38.

van het scheidsgerecht, accepteerden zij, voor 

zover het bronnenmateriaal hierover duide-

lijkheid verschaft, in de meeste gevallen het 

oordeel van de commissie. Dat viel bovendien 

ook geregeld uit in het voordeel van de fabri-

kanten. Zo bestrafte het scheidsgerecht soms 

een lid niet omdat de bepalingen van de VNS 

ruimte lieten voor andere interpretaties. Ook 

kwam het voor dat er goede redenen waren 

om af te wijken van condities of prijsbepalin-

gen. Het scheidsgerecht liet zich in dit soort 

gevallen altijd leiden door een zekere mate 

van redelijkheid en ging dan niet vaak over tot 

bestraffen van overtredingen. Indien men dit 

wel deed, liepen de boetes uiteen van ƒ 22,50 

tot ƒ 750,- al naar gelang van de gepleegde 

overtreding.41

Het scheidsgerecht kwam in de naoorlogse 

jaren twaalf keer bij elkaar (zie bijlage 1). Vol-

gens het bronnenmateriaal kwam het na 1952 

niet meer bijeen. Waarschijnlijk had dit te 

maken met het feit dat de fabrikanten ervan 

waren doordrongen dat overleven in de voor 

hen niet zo gemakkelijke tijd alleen maar 

mogelijk was door middel van intensieve 

samenwerking. Obstructie en particularisme 

pasten daar niet bij. Niet voor niets hamerde 

voorzitter A. van Meurs op het bewaren van 

eendracht binnen de vereniging. Zo stelde 

hij tijdens de ledenjaarvergadering van 1 

februari 1951 nog: ‘Bij niemand van ons mag 

het streven naar verbetering der onderlinge 

verstandhouding ook maar een ogenblik ver-

slappen. Wij moeten ons bij iedere wrijving 

de werkelijke proporties van het geschil voor 

 41  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947-2; ACA, inv. 
nr. 137, Correspondentie 1948-1; ACA, inv. nr. 305, 
Stukken betreffende de VNS 1949-1950; ACA, inv. nr. 
148, Correspondentie 1952.
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ogen houden. Onderlinge wrijvingen zullen 

wij nooit kunnen vermijden, maar wat wij 

steeds in de hand hebben is, ons bij de oplos-

sing van een geschil te laten leiden door het 

principe ‘leven en laten leven’. Dit baat ieder-

een afzonderlijk en de bedrijfstak als geheel 

het meest.’42

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd 

worden dat het secretariaat in combinatie 

met het scheidsgerecht de VNS duidelijkheid 

verschafte en met een zekere zakelijkheid de 

afgesproken regels hanteerde. Deze duide-

lijkheid was in de jaren van crisis en oorlog 

ver te zoeken, waardoor de kans groter was 

dat strohulzenfabrikanten elkaar in de haren 

vlogen. In de naoorlogse correspondentie valt 

op dat dit veel minder het geval is. Natuurlijk 

waren er nog onderlinge wrijvingen tussen 

fabrikanten, maar deze onderlinge conflicten 

werden tot een minimum beperkt. Dit was 

voor een groot deel te danken aan de professi-

onaliteit van het secretariaat. Dat adviseerde, 

ontzenuwde geruchten en loste daar waar 

mogelijk problemen op. We zullen dit in de 

volgende paragrafen terugzien. In het kielzog 

van het secretariaat opereerde het scheidsge-

recht. In voorkomende gevallen trokken beide 

organen gezamenlijk op om gemaakte afspra-

ken te bewaken en overschrijdingen te vuur 

en te zwaard te bestrijden. Op deze manier 

ontstond er een professionele organisatie die 

in algemene zin kon rekenen op de steun van 

de strohulzenfabrikanten. Men had elkaars 

steun overigens hard nodig, want de naoor-

logse jaren waren voor de bedrijfssector niet 

gemakkelijk. Een minder gunstige export-

 42  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953; notulen ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 1 
februari 1951.

markt, een grondstoffenprobleem en opkomst 

van substitutieproducten waren de problemen 

waarmee de VNS geconfronteerd werd. Hoe 

men hiermee omging, zien we in de volgende 

paragrafen.

5.4.5 De VNS en andere  

samenwerkingsverbanden

In 1947 stelde het Hoofdbedrijfschap voor 

Akkerbouwproducten het Ministerie van Eco-

nomische Zaken voor zowel de strohulzenin-

dustrie als de industrie van bouwplaten van 

stro onder te brengen in de Bedrijfsgroep Bin-

nen- en Buitenlandse Akkerbouwproducten 

Verwerkende Industrie en wel als zelfstandige 

vakgroep, die de VNS zou kunnen vertegen-

woordigen.43 Hoewel de VNS achter dit voor-

stel stond, ging de Bedrijfsgroep niet akkoord 

met de opname van de strohulzenindustrie in 

haar organisatie, omdat zij zich uitsluitend 

bewoog op het gebied van de voedselvoorzie-

ning. De VNS besloot vervolgens het vraag-

stuk van de indeling van de strohulzenindus-

trie in de Bedrijfsorganisatie van Industrie uit 

te stellen tot de algemene reorganisatie van 

het bedrijfsleven.44

Ook besloot de VNS zich in 1950 niet aan 

te sluiten bij het Verbond van Papier- , Stro-

karton- en Papierverwerkende Industrieën. 

De leden van de VNS voerden hiervoor twee 

redenen aan. In de eerste plaats was er geen 

affiniteit van de strohulzenindustrie met de 

papier- en papierverwerkende industrie. Vol-

gens de fabrikanten lagen aard en belangen 

van beide industrieën te ver uit elkaar. Boven-

 43  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 
vergadering van de VNS d.d. 19 mei 1947.

 44  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 
vergadering van de VNS d.d. 25 augustus 1947.
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dien verwachtten de fabrikanten niet zo veel 

van de Raamwet op de Publiekrechtelijke Be-

drijfsorganisatie (PBO). Deze wet, die in 1950 

tot stand was gekomen, beoogde een reorga-

nisatie van het bedrijfsleven waarin een be-

langrijke rol was weggelegd voor bedrijfs- en 

productschappen. Hierin zouden werkgevers 

en werknemers zitting nemen, waarbij men in 

onderlinge harmonie de sociale en economi-

sche gang van zaken per bedrijfstak bepaalde. 

Als overkoepelend orgaan van de PBO fun-

geerde de Sociaal-Economische Raad (SER), 

die een controlerende en adviserende taak 

had. In de praktijk mislukten echter deze cor-

poratieve PBO-plannen. Zo kwamen er vrijwel 

alleen schappen tot stand in de landbouw en 

handel. In de meeste industrietakken kwamen 

ze niet voor. Ook hadden de meeste onder-

nemers van middelgrote en grote bedrijven 

weinig behoefte aan een grote staatsinvloed. 

De strohulzenfabrikanten maakten daar geen 

uitzondering op. Bovendien vonden zij de 

nieuwe raamwet te ondoorzichtig, hetgeen bij 

hen tot terughoudendheid leidde.45

De instelling van het Productschap voor 

Akkerbouwproducten door de SER stelde de 

strohulzenindustrie in 1951 voor de vraag of 

zij zich al dan niet bij dit Productschap zou 

aansluiten. Overeenkomstig het advies van 

de SER en de strokartonindustrie besloot de 

VNS, als stroverwerkende industrie, in 1952 

 45  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 25 
januari 1950. Zie tevens Van Zanden en Griffiths, 
Economische geschiedenis van Nederland, 205-207; 
De Vries, De Nederlandse economie tijdens de 20ste 
eeuw, 164; Schippers, ‘Noord-Brabant en het 
corporatisme’.

zich opnieuw niet bij het Productschap aan 

te sluiten. De strokartonindustrie deed dit als 

strobewerkende industrie wel.46

In 1953 trad de VNS wel toe tot het Katho-

liek Verbond van Werkgevers Vakverenigin-

gen.47 Vervolgens besloot men het bestuur van 

de VNS te machtigen telkens een gedelegeerde 

uit haar midden aan te wijzen die de strohul-

zenorganisatie zou vertegenwoordigen in het 

algemeen bestuur van dit Verbond. De keuze 

van de gedelegeerde hing dan af van de speci-

fieke kennis die hij bezat ten aanzien van het 

te behandelen onderwerp.48 Over het belang 

van het Verbond geeft het bronnenmateriaal 

weinig informatie, maar naar alle waarschijn-

lijkheid was dit beperkt.

5.4.6 De naoorlogse loonkwestie

Eén van de problemen waarmee de VNS in 

de naoorlogse jaren te maken had, was de 

loonkwestie in de bedrijfstak. Deze werd beïn-

vloed door een arbeiderstekort. Dit blijkt on-

der meer uit een brief die Caron op 8 septem-

ber 1948 aan de R.K. Fabrieksarbeidersbond 

St. Willibrordus schreef. Hierin signaleerde hij 

het volgende: ‘Alle hulzenfabrikanten zitten 

met een enorme voorraad stroohulzen van 

veel te dure grondstoffen en steeds dalende 

prijzen voor het afgewerkte product. Ook 

de loonen zijn voor wat het artikel betreft te 

hoog, maar daar de vraag naar arbeid in deze 

streken nog steeds zeer groot is, zijn er voor 

lagere loonen niet voldoende jonge menschen 

 46  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 
1951-1953: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 17 
januari 1952.

 47  ACA, inv. nr. 150, Correspondentie 1953-2: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 14 januari 1953.

 48  ACA, inv. nr. 307, Stukken betreffende de VNS, 
1954-1955: notulen ledenjaarvergadering van de VNS 14 
januari 1954.
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te krijgen.’49 Het in de strohulzenindustrie 

gehanteerde hogere loonniveau druiste echter 

in tegen de geleide loonpolitiek van de Neder-

landse overheid. Deze was immers gericht op 

een beheerste loonontwikkeling om daarmee 

voor het Nederlandse bedrijfsleven een goede 

concurrentiepositie te verschaffen.50

Om deze reden benaderde het College voor 

Rijksbemiddelaars in Den Haag de VNS met 

het verzoek om met de Nederlandse strohul-

zenfabrikanten van gedachten te wisselen over 

het loonpeil in de bedrijfssector. Aanleiding 

voor dit verzoek waren klachten die het Col-

lege had ontvangen over het hoge loonniveau 

in de Nederlandse strohulzenindustrie. Dit 

zou volgens de secretaris van het College voor 

Rijksbemiddelaars, B.S. Frenkel, ongunstige 

gevolgen kunnen hebben voor het loonpeil in 

andere bedrijfstakken.51 Het College achtte het 

daarom gewenst dat er in de strohulzenindus-

trie een regeling zou komen met betrekking 

tot de lonen en arbeidsvoorwaarden. Frenkel 

herinnerde de VNS bovendien aan het feit dat 

na de oorlog het College voor Rijksbemidde-

laars een loonplafond had vastgesteld dat was 

gebaseerd op het loon dat op 10 mei 1940 werd 

betaald, vermeerderd met 25%. Hij achtte het 

daarom in het voordeel van werkgevers en 

 49  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: brief van 
Caron aan de R. K. Fabrieksarbeidersbond St. Willibror-
dus te ’s-Gravenhage d.d. 8 september 1948.

 50  Lintsen en Korsten, De veerkracht van de Brabantse 
economie, 54.

 51  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: brief van de VNS aan de leden d.d. 30 augustus 
1950. Voor de reactie van Caron op dit schrijven, 
zie: ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 
1949-1950: brief van Caron aan de VNS d.d. 2 september 
1950. In deze brief stelde Caron: ‘Als het waar is, 
wat ik betwijfel dat er in de strohulzenindustrie 
te hooge loonen worden gegeven, dan is dat 
omdat er anders geen volk te krijgen is. Ik kan 
bijvoorbeeld heel moeilijk jongens krijgen daar 
de jeugd liever een vak leert als bij ons komt.’

werknemers als er in de VNS een Collectieve 

Arbeids Overeenkomst (CAO) tot stand zou 

komen.

Om tegemoet te komen aan individuele 

omstandigheden van de aangesloten onderne-

mingen zou de CAO de vorm kunnen krijgen 

van een mantelcontract. Indien een dergelijke 

CAO vervolgens op vrijwillige basis zou wor-

den gesloten, zou het College voor Rijksbe-

middelaars de binnengekomen klachten niet 

aan een nader onderzoek onderwerpen, maar 

zich uitsluitend beperken tot het bekrach-

tigen van deze CAO. Er zou bovendien een 

marge van 5% in de totale loonsom worden 

opgenomen, die dan in het geval van stukloon 

door de individuele ondernemers naar eigen 

inzicht zou kunnen worden verdeeld. Op deze 

wijze kon er rekening worden gehouden met 

individuele prestaties. Op basis van deze ge-

gevens besloot de VNS in overleg met werkne-

mersorganisatie St. Willibrordus een concept- 

overeenkomst voor een CAO te ontwerpen. 

Deze ontwerpovereenkomst zou vervolgens 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 

College van Rijksbemiddelaars.52 Uit het bron-

nenmateriaal komt het beeld naar voren dat 

zowel werkgevers- als werknemersorganisatie 

geen haast lijken te hebben gemaakt met de 

invoering van een gemeenschappelijke loon-

regeling. Zo hadden beide partijen in februari 

1951 nog geen definitieve CAO gesloten.

5.4.7 Automatisering van de bedrijfstak

Eind jaren veertig werd automatisering van 

de bedrijfstak een actueel onderwerp van ge-

sprek binnen de VNS. Dit had te maken met 

 52  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen vergadering van de VNS d.d. 31 oktober 
1950.
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een ander probleem waarmee de VNS in de 

naoorlogse periode te maken kreeg en dat was 

de sterk teruggelopen afzet van strohulzen op 

de buitenlandse markten. Bedroeg de totale 

export van de bedrijfssector in de jaren 1937 

tot en met 1943 circa 81% van de totale afzet, 

in 1947 was het gemiddelde van januari tot en 

met november slechts 22% van de totale afzet. 

Dit was vooral het gevolg van de toepassing 

van karton, dat zich hoe langer hoe meer als 

concurrerend verpakkingsmateriaal deed 

gelden, zowel op de Britse exportmarkt als 

in het binnenland. De strohulzenindustrie 

moest bovendien rekening houden met een 

daling van de koopkracht in Groot-Brittannië. 

Beide factoren wezen de fabrikanten op de 

noodzaak over te gaan op een verlaging van de 

prijzen. Wat gold voor Engeland, gold mutatis 

mutandis voor alle overige exportmarkten. Er 

was een reeks exportmarkten die als het ware 

opnieuw moest worden ontsloten.53

Ook de gewijzigde prijspolitiek van het 

Directoraat-Generaal van de Prijzen pakte 

niet in het voordeel uit van de strohulzen-

sector. Het Directoraat-Generaal ging aan-

vankelijk voor de prijsvorming namelijk 

niet uit van de kostprijs van het goedkoop-

ste bedrijf, maar van het gemiddelde bedrijf. 

Om economische redenen ging het Direc-

toraat-Generaal er in een later stadium toe 

over het algehele prijsniveau in Nederland 

 53  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 
ledenvergadering van de VNS d.d. 12 december 1947. 
In deze vergadering spraken de fabrikanten 
vrijwel uitsluitend over alle zaken die met de 
automatisering van de bedrijfstak te maken 
hadden, zoals: de ontwikkeling van de afzet 
van de buitenlandse markten, de prijspolitiek 
van het Directoraat-Generaal van de Prijzen, de 
kwantumregeling, de techniek van de automati-
sering, over- en onderschrijding van het quota- 
stelsel en de licentiekosten voor de automaten.

te doen dalen. In de praktijk betekende dit 

voor de prijsvorming dat het Directoraat- 

Generaal zich langzaam maar zeker liet 

leiden door de kostprijs van het goedkoop-

ste bedrijf in een sector. In het geval van de 

strohulzenindustrie was dat het geautoma-

tiseerde bedrijf van Coenen & Co.

Door deze ontwikkeling richtten de 

strohulzenfabrikanten zich steeds meer op 

automatisering van hun bedrijven. Dit bete-

kende voor de ondernemers de aanschaf van 

automatische strohulzenmachines. In het 

verlengde hiervan bogen de ondernemers 

zich over het capaciteitsvraagstuk. De sector 

maakte zich namelijk zorgen over het moge-

lijke gevaar van overcapaciteit. Door automa-

tisering van de bedrijven kon de productie 

immers zodanig worden opgeschroefd dat 

binnen afzienbare tijd het aanbod van strohul-

zen de vraag ver zou overtreffen. De ambities 

van iedere fabrikant moesten volgens de VNS 

binnen bepaalde perken gehouden worden.54

Om overcapaciteit te voorkomen ontwik-

kelde de VNS in 1947-1948 een gemeenschap-

pelijk plan. Dit plan was gebaseerd op twee 

pijlers.55 In de eerste plaats betrof het een 

kwantumregeling: de vaststelling van pro-

ductieplafonds naar rato van de onderlinge 

verhoudingen van de fabrikanten bij de toe-

passing van de automatisering en bij de afzet 

van de geautomatiseerde bedrijfstak. De VNS 

verdeelde de totale productie in quota, zoals 

in tabel 18 is weergegeven. Deze verdeling 

 54  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 147: notulen van 
de VNS d.d. 12 december 1947.

 55  Zie voor dit plan: ACA, inv. nr. 134, Correspon-
dentie 147: notulen van de VNS d.d. 12 december 1947; 
ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
van de VNS d.d. 4 februari 1948. Zie ook Verhoog en 
Warmerdam, For a world wide good night, 25.
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was gebaseerd op de afzet van de fabrikanten 

in de perioden 1937-1942 en januari 1947-no-

vember 1947. Zoals hieruit blijkt, namen het 

geautomatiseerde bedrijf Coenen & Co, Van 

Engelen en The ‘Asten’ Straw Works Com-

pany Ltd circa 70% van de totale productie 

voor hun rekening, de andere fabrikanten de 

overige 30%.

Om verstarring van het quotumsysteem te 

voorkomen kwam de VNS met een aanvullen-

de regeling. Daardoor kon het quotum wor-

den aangepast bij verandering van de prestatie 

door de fabrikant. Men wilde stimuleren dat 

de fabrikant naar behoren zou presteren. Dit 

hield in de praktijk in dat van de fabrikant 

gevraagd werd minimaal het productiepla-

fond te halen naar rato van de onderlinge 

productieverhoudingen. Tevens wilde de 

VNS hiermee voorkomen dat de activiteiten 

van de bedrijfstak terug zouden lopen. Wat 

hield die aanvullende regeling in? De fabri-

kanten moesten een vast bedrag in een fonds 

Bedrijf Percentage

Coenen & Co 40%

W. van Engelen-Vugts 14%

The ‘Asten’ Straw Works  
Company Ltd

14%

N.V. Dutch Straw Works  
Company 

8%

J.B.C. Caron 8%

Strohulzenfabriek ‘Weert’ 7%

Strohulzenfabriek ‘Echt’ 7%

W. Notten 2%

Tabel 18. Overzicht quota strohulzenfabri-

kanten op basis van de afzet in de perioden 

1937-1942 en januari 1947-november 1947.

Bron: ACA, inv. nr. 137: Correspondentie 1948-1: notulen 

ledenvergadering van de VNS d.d. 4 februari 1948.

storten dat overeenkwam met de winst van de 

afgezette strohulzen per maand. Dit bedrag 

zou iedere maand verdeeld worden volgens 

de quotaregeling. Om dit systeem mogelijk 

te maken moesten de leden van de VNS elke 

maand hun afzetstatistiek indienen bij het 

secretariaat van de vereniging. Zodoende 

kon de contributie verhoogd of verminderd 

worden indien er sprake was van een over- of 

onderschrijding bij de afzet. Onderschrijding 

als gevolg van overmacht werd niet als zoda-

nig aangemerkt. De fabrikant die gedurende 

een jaar goed presteerde en bij wie sprake was 

van een overschrijding van de afzet, kon re-

kenen op een beloning. Het quotum van deze 

fabrikant zou voor het volgende jaar worden 

verhoogd met een derde van zijn overschrij-

ding in het afgelopen jaar. Dit impliceerde dat 

de fabrikant bij wie sprake was van een onder-

schrijding in een bepaald jaar, het daaropvol-

gende jaar zijn quotum met een derde van het 

voorafgaande jaar zag verminderen. Het doel 

van de VNS was enerzijds door middel van het 

quotumsysteem de productiecapaciteit van de 

bedrijfssector te reguleren. Anderzijds wilde 

men met behulp van de aanvullende regeling 

de motivatie van de leden van de VNS niet 

ondergraven en ze enige vrijheid van hande-

len toestaan.

Aanvankelijk was de VNS van mening 

dat er 46 actieve automaten (automatische 

strohulzenmachines) en 9 reserve-automaten 

moesten worden geplaatst die op basis van de 

quotumregeling over de afzonderlijke leden 

van de bedrijfstak zouden worden verdeeld. 

Zie hiervoor het overzicht in tabel 19. De VNS 

baseerde zich hierbij op een jaarproductie van 

circa 100 miljoen strohulzen.

Later opperde men de mogelijkheid om het 
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aantal te plaatsen automaten te verminderen 

tot een minimum van 40 stuks. Bovendien 

was geen der betrokken fabrikanten verplicht 

de hem toegewezen automaten af te nemen. 

Bovenstaande verdeling was veeleer bedoeld 

als een maximumindicatie van de verdeling 

van automatische strohulzenmachines over 

de afzonderlijke leden van de VNS. De cen-

trale gedachte die men hierbij had was zoals 

gesteld de regulering van de productiecapa-

citeit.

De firma Notten zou in dit plan geen auto-

matische strohulzenmachines krijgen. Daar-

voor was de afzet te gering. Dit bedrijf moest 

op een andere manier kostprijsverlaging zien 

te verwezenlijken. Om die reden stelde de 

VNS voor dat Notten zich zou specialiseren in 

speciale hulzen die niet op economisch verant-

woorde wijze met de automatische strohul-

zenmachines gemaakt konden worden. Uit de 

documentatie blijkt niet of Notten hiermee 

akkoord ging.

De levering van deze automaten door de 

firma Diks & Van den Heuvel was de tweede 

pijler waarop het gemeenschappelijk plan 

van de VNS rustte. De prijs van een automa-

tische strohulzenmachine inclusief elektro-

motor bedroeg ƒ 3.000,-. De strohulzenfabri-

kanten produceerden met deze volautomaten 

strohulzen in licentie. Dit hield in dat Diks 

& Van den Heuvel per 1000 strohulzen ƒ 0,59 

kreeg uitgekeerd.56

In maart 1948 kwamen N.V. Dutch Straw 

Works Company, de firma Caron, de strohul-

zenfabriek ‘Weert’ en de strohulzenfabriek 

‘Echt’ terug op hun beslissing om deel te 

nemen aan de verdergaande automatisering 

van hun bedrijf. Volgens deze fabrikanten was 

zelfs het in bedrijf nemen van vier à vijf auto-

maten onvoldoende om te kunnen concurre-

ren met de grotere ondernemingen. De firma’s 

Coenen & Co, Van Engelen-Vugts en The ‘As-

ten’ Straw Works Company Ltd gingen over-

eenkomstig de besluiten van 4 februari 1948 

wel door met het plan van automatisering 

en legden dit contractueel vast. Men paste de 

 56  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
ledenvergadering van de VNS d.d. 4 februari 1948. Zie 
tevens Verhoog en Warmerdam, For a world wide 
good night, 25.

Naam fabriek Actieve automaten Reserve-automaten Totaal

Firma Coenen & Co 20 3 23

Firma W. van Engelen-Vugts 7 1 8

The ‘Asten’ Straw 
Works Company Ltd

7 1 8

N.V. Dutch Straw 
Works Company 

3 1 4

Firma J.B.C. Caron 3 1 4

Strohulzenfabriek ‘Weert’ 3 1 4

Strohulzenfabriek ‘Echt’ 3 1 4

46 9 55

Tabel 19. Overzicht automaten verdeeld over de bedrijven. Bron: ACA, inv. nr. 137: Correspondentie 1948-

1: notulen ledenvergadering VNS d.d. 4 februari 1948.
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quota van deze firma’s aan. De aanvankelijke 

verdeling van 40%, 14% en 14% werd aangepast 

en veranderd in respectievelijk 58%, 21% en 

21%. Wel verklaarden deze drie bedrijven zich 

bereid tot 1 oktober 1948 het toetreden van de 

overige firma’s tot het automatiseringscon-

tract open te houden. Na die datum achtten 

zij zich niet langer gebonden aan de quota en 

condities zoals die bij de vergadering van 4 

februari 1948 waren afgesproken. De fabrikant 

Van der Laak van strohulzenfabriek ‘Echt’ 

maakte daar gebruik van en trad in de loop 

van 1948 toe tot de zogenoemde SAT (Strohul-

zen Automaten Trust).57

Twee jaar later deed ook de firma Caron 

een poging om enkele strohulzenautomaten 

te kopen van de firma Diks & Van den Heuvel 

en toe te treden tot de SAT. In tegenstelling 

tot de firma Van der Laak ving Caron bot. Hij 

had geen rekening gehouden met de uiterlijke 

toetredingsdatum tot de SAT van 30 septem-

ber 1948. Bovendien hadden de SAT-leden 

contractueel vastgelegd dat de firma Diks & 

Van den Heuvel uitsluitend aan de geautoma-

tiseerde fabrikanten zou leveren en hier was 

een looptijd van achttien jaar aan verbonden. 

Ondanks verwoede pogingen van Caron om de 

VNS te laten bemiddelen in deze kwestie kon 

deze hierin geen rol van betekenis spelen. Niet 

alleen was de VNS onbekend met de contrac-

ten zoals die waren opgesteld tussen de fabri-

kanten, maar ze pasten ook niet als zodanig in 

het kader van de VNS.58

Welke gevolgen had het ontstaan van een 

 57  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
ledenvergadering van de VNS d.d. 20 maart 1948.

 58  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: brief VNS aan J. B.C. Caron d.d. 18 september 
1950; brief VNS aan J. B.C. Caron d.d. 3 november 1950.

geautomatiseerde groep en een niet-geauto-

matiseerde groep in de VNS? De kwestie rond 

de automatisering van de bedrijfssector dreig-

de tot verdeeldheid te leiden binnen de fabri-

kantengroep. Men realiseerde zich binnen de 

VNS dat hierdoor voor de prijspolitiek een 

nieuwe situatie kon ontstaan. De prijzen voor 

landen met relatief geringe afzetmogelijkhe-

den zou bepaald worden door de kostprijs van 

de geautomatiseerde fabrieken. Hierbij kon 

dus met de kostprijssituatie van de niet-geau-

tomatiseerde fabrieken geen rekening worden 

gehouden. Desalniettemin zou het prijsniveau 

niet zonder noodzaak laag worden gehouden. 

Voor het binnenlandse prijsniveau maakten 

de fabrikanten zich minder zorgen. Er zouden 

alleen problemen kunnen ontstaan indien 

het Directoraat-Generaal van de Prijzen zou 

besluiten in het najaar van 1948 bij een her-

ziening van het binnenlandse prijsniveau 

van strohulzen uit te gaan van de kostprijssi-

tuatie van de geautomatiseerde bedrijven.59 

Moeilijkheden bleven echter uit omdat niet 

alleen de strohulzenprijzen, maar ook de 

stroprijzen in het najaar van 1948 vrij werden 

gelaten onder de voorwaarde dat hieruit geen 

prijsstijging zou voortvloeien.60 Verder blijkt 

uit de documentatie dat deze tweedeling 

vrijwel geen rol van betekenis heeft gespeeld 

voor het functioneren van de VNS. Van een 

tweespalt in de vereniging was geen sprake. 

Hoewel de SAT-leden elkaar vaker ontmoetten 

en spraken, bleven zij met de niet-geautoma-

tiseerde groep gezamenlijk optrekken om 

de belangen van de bedrijfssector te behar-

 59  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
ledenvergadering VNS d.d. 20 maart 1948.

 60  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 16 december 1948.
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tigen. In de ledenvergadering van 17 januari 

1952 benadrukte voorzitter A. van Meurs het 

belang van een goede samenwerking tussen 

beide groepen. Hij verwoordde dit als volgt: 

‘Meer en meer zijn de leden der VNS tot een 

team samengegroeid. De bijzonder hechte 

en vriendschappelijke samenwerking tussen 

de geautomatiseerde bedrijven bleek hierbij 

baanbrekend voor allen te zijn.’61 Dit was ook 

nodig, want uit het vervolg blijkt dat zij voor-

al in hun prijs- en marktpolitiek niet zonder 

elkaars steun konden.

5.4.8 Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat het 

bestuur en secretariaat van de VNS zich in de 

periode 1946 tot 1960 bezighielden met tal van 

taken. Men verzette veel werk op handelspo-

litiek gebied en verleende de strohulzensector 

service ten aanzien van reisdeviezen, invoerli-

centies, et cetera. Dit was alleen mogelijk door 

de aanwezigheid van een gestructureerde or-

ganisatie en het maken van duidelijke afspra-

ken. Indien men daarvan afweek, was er altijd 

nog het scheidsgerecht dat daarover bindende 

uitspraken deed. De strohulzenfabrikanten 

wisten waar ze aan toe waren en men hield 

zich in algemene zin ook aan gemaakte afspra-

ken. Hierdoor was solidair optreden mogelijk, 

hetgeen tot individuele en gezamenlijke 

successen leidde. De ondernemers beseften in 

de naoorlogse jaren steeds meer dat veel van 

het ondernemerswerk niet meer individueel, 

maar juist door de gezamenlijke bedrijfstak 

kon worden verricht. Om successen te boeken 

was een bundeling van gemeenschappelijke 

 61  ACA, inv. nr. 148, Correspondentie 1952: notulen 
ledenjaarvergadering VNS d.d. 17 januari 1952.

krachten eens te meer noodzakelijk om de 

moeilijkheden die het pad van de strohulzen-

sector kruisten te overwinnen. Eensgezind-

heid en loyale samenwerking versterkten de 

fabrikantenorganisatie. Het lag in ieder geval 

niet aan endogene factoren dat de strohulzen-

fabrikanten soms met de rug tegen de muur 

stonden. Het waren vooral exogene factoren 

die bij tijd en wijle de sector aan het wankelen 

brachten, hetgeen zal blijken uit de volgende 

paragrafen.

 5.5   De binnen- en  

buitenlandse markt

5.5.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt aandacht ge-

schonken aan de binnen- en buitenlandse 

markt van de Nederlandse strohulzenindus-

trie. Allereerst gaan we aan de hand van een 

chronologisch overzicht in op de algemene 

afzetontwikkeling van de VNS in de naoorlog-

se jaren. Daarna volgt een nadere verkenning 

van de specifieke exportmarkten. Met welke 

problemen kampte de VNS op deze markten 

en naar welke oplossingen zocht de organi-

satie? Zoals uit het vervolg blijkt, kende elke 

markt zijn eigen problematiek die een andere 

aanpak vereiste. In algemene zin trachtte de 

VNS daar waar mogelijk zich sterk te maken 

voor de belangen van de bedrijfssector. Vooral 

haar contacten met de Nederlandse autoritei-

ten om via handelsakkoorden met de diverse 

landen op te komen voor de belangen van de 

fabrikanten verdienen de nodige aandacht. 

Daarbij komen in het bijzonder de Britse, 

Duitse en Franse markt aan bod, omdat dit 

de belangrijkste exportmarkten waren van de 

Nederlandse strohulzenindustrie. Hoewel de 
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strohulzenfabrikanten in algemene zin op de 

export waren gericht, was ook de Nederland-

se markt zeker niet onbelangrijk. Ook deze 

markt kende specifieke problemen die door 

de VNS overwonnen diende te worden. Aan de 

hand van de binnen- en buitenlandse prijs- en 

marktpolitiek kan onder meer geanalyseerd 

worden in hoeverre zowel endogene als exoge-

ne factoren een rol speelden om het prijskartel 

van strohulzenfabrikanten succesvol op de 

binnen- en buitenlandse markt te laten ope-

reren.

5.5.2 De afzetontwikkeling 1949-1959: enkele 

hoofdlijnen

Ook na de Tweede Wereldoorlog was de buiten-

landse belangstelling voor de Nederlandse 

strohulzen groot. Toch kostte het in een aantal 

gevallen de nodige moeite om de tijdens de oor-

log verloren gegane markten te heroveren. Een 

voorbeeld daarvan vormt de voor de strohul-

zensector zo belangrijke Britse markt. Deze 

was in de oorlogsjaren vrijwel geheel ingestort. 

Zo klaagde de VNS nog in 1947 dat na de oorlog 

het Britse aandeel in de totale export slechts 

circa 22% bedroeg. Voor de oorlog was dit nog 

74%. De export van strohulzen naar Groot-Brit-

tannië ondervond vooral moeilijkheden met de 

afgifte van invoervergunningen door de Board 

of Trade en door de Britse marktsituatie. Volgens 

de VNS leek deze markt minder interesse te 

tonen voor strohulzen dan voor het kartonnen 

equivalent.62 De strohulzensector moest steeds 

meer rekening houden met de concurrentie van 

het zogenoemde cardboard.

In 1948 voerde de VNS voor de buitenland-

 62  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen le-
denjaarvergadering van de VNS d.d. 23 december 1947.

se markt prijsverlagingen door. Hierdoor 

lukte het de strohulzenfabrikanten nieuwe 

markten te ontsluiten, waaronder Duitsland, 

België en Denemarken. Ook de export naar 

Groot-Brittannië vertoonde een opleving. Het 

exportaandeel steeg ten opzichte van 1947 in 

1948 naar 55% van de totale afzet. Daarente-

gen daalde de binnenlandse afzet met circa 

40%. Het teruglopen van deze afzet vond zijn 

oorzaak in de dalende export van bier en van 

distilleerderijen. Om verdere afzetdaling te 

voorkomen trachtte de VNS in dat jaar faci-

liteiten te krijgen in handelsakkoorden met 

Engeland, Denemarken, Frankrijk, Duitsland 

en Argentinië.63

In 1949 boekte de strohulzenindustrie be-

vredigende bedrijfsresultaten. Zo groeide de 

afzet ten opzichte van 1948 met ruim 60%. In 

binnen- en buitenland realiseerde de VNS een 

groei van respectievelijk 50% en 80%. Het aan-

tal exportmarkten steeg in dit jaar naar acht. 

De toegenomen afzet had te maken met zowel 

een gunstige conjunctuur als de prijspolitiek 

van de VNS. Zo zorgden prijsverlagingen in 

Groot-Brittannië, Denemarken, Zwitserland 

en Egypte voor een verdere stijging van de 

afzet. Voorzitter A. van Meurs van de VNS 

verwoordde het succes van de sector in de 

vergadering van 25 januari 1950 als volgt: 

‘Natuurlijk was de wind der conjunctuur in 

onze zeilen.’ Hij maakte echter hierbij wel 

de volgende kanttekening: ‘Maar de beste 

wind heeft geen nut als de bemanning geen 

verstand van zeilen heeft.’ Hij doelde hiermee 

 63  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 16 december 1948.
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op de actieve handels- en prijspolitiek van het 

bestuurssecretariaat en de leden.64

Het jaar daarna liet weer een stijging van 

de binnen- en buitenlandse afzet zien. Uit 

tabel 20 blijkt dat er sprake was van een lichte 

groei ten opzichte van 1949. Deze stijging 

was in het bijzonder te danken aan de groei 

van het aantal afzetmarkten naar dertien, 

waarbij de binnenlandse markt niet was 

meegerekend. Vooral het ontsluiten van de 

Franse markt zorgde voor een afzetstijging. 

Deze was met name toe te schrijven aan de 

liberalisering die in 1950 had plaatsgevonden 

ten aanzien van de import van strohulzen in 

Frankrijk.65

 64  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 25 
januari 1950.

 65  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 
1951-1953: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 1 
februari 1951.

In 1951 boekte de Nederlandse strohulzen-

industrie een recordomzet. Uit tabel 20 valt af 

te lezen dat in dat jaar de binnen- en buiten-

landse afzet toenamen met respectievelijk 

43,5% en 85,4%. De VNS schreef dit succes toe 

aan de activiteiten van de bedrijfssector en aan 

conjuncturele ontwikkelingen als gevolg van 

de Korea-oorlog. Door de bewapening werd 

niet alleen de afzet van goederen voor bewa-

peningsdoeleinden gestimuleerd, maar tevens 

de afzet van veel andere artikelen. Verder pro-

fiteerde de Nederlandse strohulzenindustrie 

niet alleen van een gestegen koopkracht, maar 

ook van een toegenomen bierverbruik en bier-

export.66

Vanaf 1952 vertoonde de afzet, afgezien 

van een kortstondige opleving in 1955 en 

 66  ACA, inv. nr. 148, Correspondentie 1952: notulen 
ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 17 januari 1952.

Jaar Totaal Stijging/
daling in 
% t.o.v. 

het vooraf-
gaande jaar

Binnen-
land

Stijging/
daling in % 
t.o.v. het 

voorafgaan-
de jaar

Buitenland Stijging/
daling in % 
t.o.v. het 

voorafgaan-
de jaar

1949 94.608.626 40.324.246   54.284.380

1950 99.764.064 +5,5% 40.848.576 +1,3% 58.915.488 +8,5%

1951 167.848.694 +68,3% 58.621.480 +43,5% 109.227.214 +85,4%

1952 127.599.958 -24,0% 46.419.050 -20,8%   81.180.908 -25,7%

1953 117.912.371 -7,6% 52.230.569 +12,5%   65.681.802 -19,1%

1954 111.901.762 -5,1% 50.943.896 -2,5%   60.957.866 -7,2%

1955 121.892.012 +8,9% 57.525.576 +12,9%   64.366.436 +5,6%

1956 131.035.664 +7,5% 57.212.772 -0,5%   73.822.892 +14,7%

1957 111.587.198 -14,8% 41.879.160 -26,8%   69.708.038 -5,6%

1958 103.274.348   -7,5% 41.178.524 -1,7%   62.095.824 -10,9%

1959 84.124.056   -18,5% 33.742.706 -18,1%   40.381.350 -35,0%

Tabel 20. Verloop van de afzetontwikkeling van strohulzen, 1949-1959. Bron: ACA, inv. nr. 167, 

Correspondentie 1959: overzicht afzetontwikkeling van de VNS 1949-1959.
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1956, een onafgebroken dalende tendens. 

Vooral het jaar 1956 verliep voor de strohul-

zensector positief. De binnenlandse afzet 

bleef praktisch gelijk en de buitenlandse af-

zet nam met 14,69% toe. Ondanks deze voor 

de strohulzensector gunstige ontwikkeling 

maakte de VNS zich toch zorgen over de toe-

komst. De secretaris van de VNS verwoord-

de dit in de vergadering van 18 december 

1956 als volgt: ‘Het ligt voor de hand, dat, 

ofschoon in de jaren 1955 en 1956 de totale 

afzet ten opzichte van de jaren 1953 en 1954 

gestegen is, de recordhoogte van de afzet in 

het jaar 1951 nooit meer zal kunnen worden 

bereikt, tenzij soortgelijke verschijnselen 

als destijds de Korea-crisis, de conjunctuur 

beïnvloeden. Integendeel, het zal geen ver-

rassing zijn als in de jaren 1957 en 1958 de 

totale afzet van strohulzen ten opzichte van 

1956 zal dalen. Het algemene conjuncturele 

beeld toont fricties, die doen verwachten, 

dat – althans in de Europese landen – de 

besteding geleidelijk zal achteruitgaan.’67

Deze sombere verwachtingen werden in de 

jaren daarna bewaarheid. Uit tabel 21 blijkt dat 

de strohulzensector vanaf 1956 te maken kreeg 

met een daling van de export van strohulzen 

naar een aantal afzetmarkten. Dit betrof voor 

de Nederlandse strohulzensector belangrijke 

exportlanden als Groot-Brittannië, Frankrijk, 

Duitsland en Denemarken. Volgens de VNS 

lag aan de daling van de afzet in binnen- en 

buitenland in de jaren vijftig een aantal oor-

 67  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: overzicht 
werkzaamheden van de VNS in het jaar 1956.

Landen 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Engeland -7,5% -11,3% -8,2% +22,4% +5% -4,3% -19,4%

Frankrijk onbekend onbekend -18,3% +100,2% -21,7% -18,1% -41,1%

Duitsland onbekend +135% +300,7% -52,9% -21,3% -60,1% +87,1%

Denemarken -15% onbekend +194,8% -33,6% -81,8% onbekend onbekend

Noorwegen onbekend -27,2% -70,8% +2,86% -16,6% +16,6% +28,5%

Zweden onbekend onbekend -13,6% -66,3% -65,6% -90,4% onbekend

België onbekend +43% -28,4% -53,7% -100% onbekend onbekend

Malta onbekend onbekend -50% -100% onbekend onbekend onbekend

Cyprus onbekend onbekend onbekend -36,3% onbekend onbekend onbekend

Egypte onbekend onbekend onbekend -100% onbekend onbekend onbekend

Gibraltar onbekend onbekend onbekend onbekend -50% onbekend onbekend

Griekenland onbekend onbekend onbekend onbekend -63,3% -5,4% -57,1%

Luxemburg onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend -42,5% onbekend

Tabel 21. Stijging/daling export van strohulzen naar specifieke afzetmarkten, 1953-1959.  

Bronnen: ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: overzicht van de werkzaamheden der VNS in het jaar 1956;  

inv. nr. 165, Correspondentie 1958: overzicht van de werkzaamheden der VNS in het jaar 1957; inv. nr. 167, Corresponden-

tie 1959: overzicht van de werkzaamheden der VNS in het jaar 1958; inv. nr. 168, Correspondentie 1960-1: overzicht van de 

werkzaamheden der VNS in het jaar 1959.
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zaken ten grondslag zoals belemmerende 

invoerbepalingen, buitenlandse concurrentie, 

de opkomst van substitutieproducten en de 

schoofstrovoorziening. Ook havenstakingen 

en vrachtkosten deden als incidentele factoren 

een duit in het zakje. Deze oorzaken zorgden 

voor een sterk fluctuerende markt voor de 

Nederlandse strohulzenfabrikanten, zodat 

zij alle zeilen moesten bijzetten om het hoofd 

boven water te houden.

Zo kostte de handelspolitiek van de om-

ringende landen de VNS de nodige hoofdbre-

kens. Belangrijke afzetmarkten als Groot-Brit-

tannië en Frankrijk pasten in de jaren vijftig 

een politiek van protectie toe. Deze leidde tot 

een forse vermindering van de buitenlandse 

afzet. Hierdoor stond het voortbestaan van de 

strohulzenindustrie op het spel. Daarom stel-

de de fabrikantenorganisatie alles in het werk 

om de belangen van de bedrijfssector, zeker 

in de belangrijkste exportgebieden, op peil te 

houden. In de volgende paragrafen komen we 

daarom uitvoerig terug op de handelspolitiek 

van de VNS in Groot-Brittannië, Frankrijk 

en Duitsland en zien we met welke specifieke 

problemen de VNS in deze landen te maken 

kreeg en hoe men trachtte deze op te lossen.

5.5.3 Groot-Brittannië

Zoals eerder gesteld was de toestand op de 

Britse markt in de naoorlogse periode voor de 

strohulzenfabrikanten niet gunstig. In deze 

paragraaf gaan we nader in op de handelspo-

litieke strubbelingen die de VNS ondervond 

op deze markt. Hoe ging de fabrikantenor-

ganisatie om met de handelsmaatregelen van 

de Britse autoriteiten en in hoeverre kreeg de 

VNS toegang tot de Britse markt?

Al in 1946 kwamen de problemen op de 

Britse markt tijdens een vergadering van de 

Sectie Strohulzenindustrie aan het licht. Het 

verslag van G.J. van Stalborch van zijn bezoek 

aan voormalige Britse afnemers van Neder-

landse strohulzen liet aan duidelijkheid niets 

te wensen over. Deze was pessimistisch van 

toon. De Britse regering opereerde restrictief 

in verband met de deviezennood. Zo wilde 

de Britse overheid, ondanks de verzoeken 

van Britse brouwers, geen deviezen beschik-

baar stellen voor de import van strohulzen. 

De overheid stond op het standpunt dat het 

noodzakelijk was Brits stro te gebruiken voor 

de productie van strohulzen. Hierdoor maak-

ten Britse brouwerijen tot 1946 noodgedwon-

gen gebruik van papieren hulzen in plaats van 

strohulzen. Deze waren vanbinnen beplakt 

met gemalen kurk, hetgeen in de praktijk tot 

een hoog breukpercentage leidde. Het Britse 

afzetgebied moest volgens Stalborch dan ook 

grotendeels als verloren worden beschouwd. 

Het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoe-

der toonde zich echter optimistischer over de 

kansen van de Nederlandse strohulzenindus-

trie op de Britse markt en verwachtte dat het 

artikel strohulzen zou worden opgenomen in 

het met Groot-Brittannië af te sluiten handels-

verdrag.68 Dit werd in oktober 1946 bewaar-

heid met de afgifte van importlicenties door 

de Board of Trade voor een ‘redelijke’ hoeveel-

heid strohulzen.69

De afgifte van invoervergunningen door 

de Board of Trade verliep in 1947 echter verre 

van soepel. Geregeld ontving het secretari-

 68  ACA, inv. nr. 129, Correspondentie 1946-1: notulen 
vergadering van de Sectie Strohulzenindustrie d.d. 26 
juni 1946.

 69  ACA, inv. nr. 129, Correspondentie 1946-1: brief van 
het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder aan de 
Nederlandse strohulzenfabrikanten d.d. 3 oktober 1946.
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aat van de VNS klachten van de leden over 

de moeilijkheden die hun Britse afnemers 

ondervonden bij het verkrijgen van invoer-

vergunningen. Naast de Britse Board of Trade 

speelde ook de Nederlandse overheid een rol 

in deze kwestie. Zo had het Ministerie van 

Economische Zaken het Ministerie van Land-

bouw, waaronder ook het Bedrijfschap voor 

Hooi, Stro en Ruwvoeder ressorteerde, niet 

op de hoogte gesteld van de gang van zaken, 

waardoor de leden van de VNS niet goed 

geïnformeerd waren. Het Ministerie van Eco-

nomische Zaken had namelijk met de Board of 

Trade een regeling getroffen waarbij was over-

eengekomen dat voor bepaalde producten, 

waaronder strohulzen, geen invoervergun-

ningen zouden worden verstrekt voordat een 

kopie van de Nederlandse uitvoervergunning 

werd overlegd. Britse afnemers hekelden deze 

handelwijze van de Nederlandse regering en 

zagen hierin de oorzaak van de moeilijkheden 

bij de invoer van strohulzen.70 Caron weet de 

moeilijkheden die de strohulzenfabrikanten 

ondervonden bij de export naar Groot-Brit-

tannië vooral aan het talmen van de Board of 

Trade bij de afgifte van de invoervergunnin-

gen. In een brief van 1 juli 1947 gericht aan 

het secretariaat van de VNS verwoordde hij 

de omslachtige en trage gang van zaken bij de 

afgifte van in- en uitvoervergunningen van 

strohulzen voor de Britse markt als volgt: ‘He-

den ontving ik weer bericht van het langzaam 

werken van de Board of Trade voor het afgeven 

van invoerconsenten voor stroohulzen. Een 

mijner klanten had voordat deze verandering 

voor het verkrijgen van een invoervergunning 

 70  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: rondschrij-
ven no. 29 van de VNS aan de leden d.d. 2 juni 1947.

werd ingevoerd, een invoervergunning aange-

vraagd voor 100.000 stroohulzen. Een maand 

daarna krijgt hij bericht dat hiervoor eerst 

een exportvergunning van Nederlandse in-

stanties nodig was. Ik heb nadat ik dit bericht 

ontving, onmiddellijk deze exportvergunning 

aangevraagd en verkregen en aan mijn relatie 

doorgezonden. Nu is er reeds weer een maand 

verlopen en nog is de invoervergunning er 

niet. Een andere klant stuurt mijn exportver-

gunning terug, omdat door het talmen voor 

het afgeven van een invoervergunning de 

exportvergunning inmiddels verlopen is en 

moet ik deze weer laten verlengen en dan weer 

opsturen. En daar deze verlenging slechts 

voor een maand is, vrees ik dat voor de Board of 

Trade de invoerlicentie afgeeft, deze dan weer 

verlopen is.’71

De reactie van het secretariaat van de VNS 

ten aanzien van deze kwestie liet niet lang op 

zich wachten. Het secretariaat stelde zich in 

verbinding met het Bedrijfschap voor Hooi, 

Stro en Ruwvoeder in Den Haag, de Britse 

ambassade in Den Haag, het Ministerie van 

Economische Zaken, afdeling Buitenlands 

Economische Betrekkingen in Den Haag en 

de Economische afdeling van de Nederlandse 

ambassade in Londen om tot een oplossing 

van de gerezen moeilijkheden te komen.72 

Niet lang daarna deelde het secretariaat de 

aangesloten fabrikanten mede dat de bespre-

kingen succesvol waren geweest. De Britse 

ambassade in Den Haag had namelijk van de 

Board of Trade vernomen dat deze instelling op 

korte termijn importvergunningen wilde ver-

 71  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: brief Caron 
aan het secretariaat van de VNS d.d. 1 juli 1947.

 72  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: rondschrij-
ven no. 40 van de VNS aan de leden d.d. 17 juli 1947.
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strekken.73 In de vergadering van 25 augustus 

1947 bevestigden de exporterende leden het 

succes van de VNS. Dankzij de interventie van 

het secretariaat gaf de Board of Trade import-

vergunningen sneller af.74

Ondanks dit succes was er nog geen sprake 

van euforie bij de fabrikanten. Er was im-

mers nog onzekerheid over het contingent 

strohulzen dat in Groot-Brittannië ingevoerd 

mocht worden. Hierover liepen nog handels-

besprekingen tussen Nederlandse en Britse 

handelsdelegaties. Het secretariaat van de 

VNS verzocht de Nederlandse handelsdele-

gatie dan ook om er bij de Britse handelsde-

legatie op aan te dringen voor minimaal 30 

miljoen strohulzen per jaar invoervergun-

ningen te verstrekken. Verder verzocht men 

de fabrikanten hun Britse afnemers in het 

geheel te betrekken. Zij konden dan bij de 

Board of Trade het volgende voorstel indienen: 

‘Bij de eerstkomende handelsbesprekin-

gen tussen Groot-Brittannië en Nederland 

zou Groot-Brittannië de verplichting op 

zich nemen per jaar invoervergunningen 

voor ten minste 30 miljoen strohulzen te 

verstrekken.’75 De Britse afnemers zouden 

daar immers ook bij gebaat zijn. Fabrikant 

Van Engelen had tijdens zijn zakenreis naar 

Groot-Brittannië namelijk bespeurd dat er 

bij de Britse bierbrouwerijen een groeiende 

behoefte was ontstaan aan strohulzen als ver-

pakkingsmateriaal voor bierflessen. Weliswaar 

geschiedde dit volgens Van Engelen nog aarze-

 73  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: brief van de 
VNS aan firma J. B.C. Caron d.d. 30 juli 1947.

 74  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 
vergadering VNS d.d. 25 augustus 1947.

 75  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: rondschrij-
ven no. 56 van de VNS aan de leden d.d. 26 september 
1947.

lend, omdat de bierbrouwerijen nog een grote 

voorraad cardboard bezaten. Maar Van Engelen 

verwachtte wel dat binnen afzienbare tijd de 

Nederlandse strohulzenindustrie de markt 

voor bierhulzen in Groot-Brittannië zou her-

overen. Om daadwerkelijk succes te behalen 

op de Britse exportmarkt namen de leden 

van de VNS in de algemene ledenvergadering 

van 23 december 1947 dan ook eensgezind 

het besluit om voorlopig geen prijsverhoging 

toe te passen. De prijzen van de Nederland-

se strohulzen in Groot-Brittannië mochten 

niet boven de prijzen van het Britse cardboard 

komen te liggen. Wel konden de strohulzen-

fabrikanten geen prijsverlaging doorvoeren in 

verband met de hoge prijs van het schoofstro.76

Ondanks de eendracht onder de fabrikanten 

was men toch afhankelijk van de uitkomst van 

de handelsbesprekingen tussen Groot-Brittan-

nië en Nederland. Het oude handelsakkoord 

liep per 31 december 1947 af en de onderteke-

ning van het nieuwe akkoord liet nog even op 

zich wachten. Hierdoor waren er in het begin 

van 1948 opnieuw moeilijkheden ontstaan 

met het verkrijgen van invoervergunningen 

door Britse afnemers. De VNS vermoedde dat 

de houding van de Board of Trade daaraan ten 

grondslag lag. Deze Britse instantie wachtte 

naar alle waarschijnlijkheid af welke contin-

genten er uiteindelijk in het nieuwe handels- 

 76  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen ver-
gadering van de VNS d.d. 23 december 1947; zie tevens 
ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen 
vergadering van de VNS d.d. 29 mei 1947. Ook tijdens 
deze vergadering werd er volop gediscussieerd 
over de prijspolitiek van de VNS op de Britse 
exportmarkt. De fabrikanten waren het er wel 
over eens dat de VNS voor dit land een soepele 
prijspolitiek moest toepassen. Verder diende de 
VNS door een voortdurende rationele produc-
tie en lagere winstmarges de markt aan zich te 
binden.



199

5. herstel en neergang, 1946-1960

akkoord opgenomen zouden worden.77 Op 

19 februari 1948 kregen de leden van de VNS 

echter het bericht van het secretariaat dat de 

wensen van de bedrijfssector in het nieuwe 

handelsakkoord waren ingewilligd. In het 

handelsakkoord, dat een looptijd had van 1 

januari tot en met 31 december 1948, was voor 

de strohulzensector een bedrag van 75.000 

Engelse Pond gereserveerd voor de export van 

strohulzen naar Groot-Brittannië. Het secre-

tariaat verzocht de leden dan ook met klem 

dit contingent geheel te gebruiken, omdat 

bij volgende onderhandelingen dan naar de 

grote vraag in Groot-Brittannië kon worden 

verwezen.78

Hoewel de uitkomst van het handelsak-

koord een positieve afloop kende, was er bij de 

leden van de VNS toch sprake van teleurstel-

ling omdat de ontwikkeling van de export van 

bierhulzen naar Groot-Brittannië achterbleef 

bij de verwachtingen. Volgens het secretariaat 

van de VNS had dit te maken met de concur-

rentie van vervangingsmiddelen, zoals hulzen 

van het zogenoemde corrugated paper. Dit wa-

ren hulzen die precies om de fles heen pasten, 

waardoor het mogelijk was om kisten te ge-

bruiken van een kleiner formaat dan bij het 

gebruik van strohulzen. Bovendien was het 

gebruik van deze hulzen hygiënischer dan de 

normale strohulzen, omdat ze minder stof en 

vuil afgaven. Ook schrokken Britse afnemers 

terug van de brandverzekeringspremies die ze 

moesten betalen indien er grote hoeveelheden 

 77  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: brief VNS 
aan firma J. B.C. Caron d.d. 15 januari 1948.

 78  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven no. 95 van de VNS aan de leden d.d. 19 februari 
1948.

strohulzen in hun bedrijf aanwezig waren.79 

Gezien de teleurstellende ontwikkeling van de 

marktsituatie in Groot-Brittannië besloot het 

bestuur van de VNS in overleg met de expor-

terende leden de prijzen voor bierhulzen met 

ingang van 12 maart 1948 met 20% te verlagen. 

De prijs van grotere bierhulzen werd met 5% 

verlaagd.80 Deze actie van de VNS zorgde er-

voor dat de stagnerende markt van bierhulzen 

uit het dal kwam. Dit was echter niet het geval 

bij andere hulzen. Deze markt stagneerde 

geruime tijd en de VNS vond het niet verant-

woord lijdzaam toe te zien dat de markt door 

een gebrek aan belangstelling voor strohulzen 

verstarde.81 De VNS ging er dan ook toe over 

de prijzen van andere hulzen met een speciale 

korting van 12,5% te verlagen en hoopte hier-

mee het lek boven water te hebben.

Maar in juli 1948 hekelde ir. C. Hekma 

Wierda van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro 

en Ruwvoeder de in zijn ogen voorzichtige 

prijspolitiek van de VNS. Hij verwierp het 

argument van de VNS om eerst de prijsont-

wikkeling van het schoofstro en jutegaren te 

willen afwachten voordat men definitief tot 

een prijsverlaging overging. Een prijsverla-

ging zou dan te lang op zich laten wachten 

om effectief te zijn. Bovendien vond Hekma 

Wierda de prijsverlagingen van de VNS niet 

ver genoeg gaan. De door de VNS gevoerde 

prijspolitiek voor Groot-Brittannië kwalifi-

ceerde hij als ondeugdelijk, omdat de produc-

tie en afzet naar dit land achterbleven bij de 

 79  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven no. 104 van de VNS aan de leden d.d. 8 maart 1948.

 80  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven no. 107 van de VNS aan de leden d.d. 13 maart 1948; 
zie tevens ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: 
notulen vergadering VNS d.d. 20 maart 1948.

 81  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
vergadering VNS d.d. 25 juni 1948.
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verwachtingen. Volgens Hekma Wierda zou 

dit ten koste gaan van de werkgelegenheid. In 

dit verband wees hij op de Duitse strohulzen- 

industrie die, onder invloed van de recente 

geldzuivering, de productie van strohulzen 

hervat had in de driehoek Minden, Bremen 

en Hamburg tegen prijzen die 30% lager wa-

ren dan het prijsniveau van de Nederlandse 

strohulzenindustrie. De exportbonus, die de 

Duitse fabrieken ontvingen bij de export van 

hun artikelen, was volgens Hekma Wierda een 

regelrechte bedreiging voor de positie van de 

VNS op haar exportmarkten. Ook wees hij op 

de Italiaanse strohulzenindustrie, die tegen 

aanmerkelijk lagere prijzen strohulzen naar 

Duitsland exporteerde dan de Nederlandse 

concurrenten. Hekma Wierda was dan ook van 

mening dat een substantiële prijsverlaging 

noodzakelijk was. Hij vond het belang hiervan 

zo groot dat hij de druk op de VNS vergroot-

te. Indien de VNS geen gehoor wilde geven 

aan zijn oproep, was hij niet langer bereid als 

pleitbezorger op te treden voor de bedrijfstak 

bij de eerstvolgende handelsbesprekingen met 

Groot-Brittannië. De woorden van Hekma 

Wierda waren niet aan dovemansoren gericht. 

Het secretariaat van de VNS hechtte veel waar-

de aan zijn mening en hield in het belang van 

de bedrijfstak ruggespraak met de leden.82 

Hun reactie was duidelijk. De strohulzenfa-

brikanten waren ervan doordrongen dat hun 

positie op de Britse markt onder druk stond 

door de concurrentie van het cardboard. Na de 

eerdere prijsverlaging in maart van dat jaar 

 82  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: brief van 
de VNS aan de firma J. B.C. Caron d.d. 27 juli 1948. In 
deze brief bracht het secretariaat de leden van de 
VNS op de hoogte van de volgens Hekma Wierda 
alarmerende situatie in de bedrijfssector.

pasten zij opnieuw een prijsverlaging toe die 

opliep tot 30%. Door deze succesvolle actie van 

de VNS steeg de export naar Groot-Brittannië 

in de laatste maanden van 1948 aanzienlijk en 

wist men een gedeelte van dit afzetgebied te 

heroveren.83

Een kwestie die in 1952 een belangrijke rol 

speelde, was de voorgenomen verhoging van 

de vrachtprijzen op 1 maart naar Britse ha-

vens met 10 à 15%. Zoals hieruit blijkt, lag het 

zwaartepunt van de werkzaamheden van de 

VNS in de talrijke besprekingen die het be-

stuur voerde, zowel met derden als met andere 

leden die bij dit vraagstuk waren betrokken. 

In dit geval kan worden gesteld dat het optre-

den van de VNS effectief was en tot een bevre-

digende oplossing leidde van deze kwestie.

De betrokken rederijen waren tot ver-

hoging van vrachtprijzen genoodzaakt in 

verband met stijgende exploitatiekosten in 

het scheepvaartbedrijf. Men was gedwongen 

deze hogere kosten gedeeltelijk op te vangen 

door een vrachtprijsverhoging.84 De strohul-

zenindustrie vond deze verhoging echter 

onaanvaardbaar, omdat cargadoors de vracht-

prijzen in de voorafgaande jaren al geregeld 

hadden verhoogd. Hierdoor waren de kosten 

van zeevracht opgelopen tot circa 20% van de 

kostprijs van strohulzen. Een nieuwe prijs-

verhoging zou de nekslag kunnen betekenen 

 83  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS,  
1949-1950: notulen ledenjaarvergadering van de VNS 
d.d. 16 december 1948.

 84  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: rondschrijven nr. 444 van de VNS aan de leden 
d.d. 21 maart 1952. In dit rondschrijven is een brief 
opgenomen van Van Benthem, vertegenwoordi-
ger van de Hollandse Stoomboot Maatschappij. 
Hierin motiveert hij de noodzaak tot verhoging 
van de vrachtprijzen. Wel komt hij de VNS 
tegemoet, want tijdens een bijeenkomst van 
rederijen had men de prijsverhoging deels onge-
daan gemaakt en deels verlaagd.
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| Afbeelding 33. Het optreden van de VNS ten opzichte van de Britse concurrentie.
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voor de VNS op de Britse markt. Men oefende 

druk uit op de rederijen om een verlaging te 

bewerkstelligen van de vrachtprijzen naar 

Groot-Brittannië.85

Het beleid van de VNS sorteerde korte tijd la-

ter al enig effect, want op 21 maart lieten de be-

trokken rederijen weten dat men had besloten 

voor de Schotse havens Leith en Grangemouth 

slechts een kleine verhoging toe te passen. Voor 

Liverpool en Manchester werd afgezien van een 

verhoging van de vrachtprijzen.86 Ook de be-

sprekingen die de VNS in april 1952 voerde met 

de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij te 

Rotterdam waren succesvol. De uitkomst hier-

van was dat men de zeevrachten voor strohul-

 85  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: brief VNS aan de leden betreffende de zeevracht op 
Engeland d.d. 7 maart 1952; brief W. J.C. van Engelen 
aan de Hollandse Stoomboot Maatschappij d.d. 8 
maart 1952; brief van de VNS aan J. B.C. Caron d.d. 
10 maart 1952. Uit de documentatie blijkt dat de 
fabrikanten Van Engelen en Van der Laak gehoor 
gaven aan de oproep van de VNS om druk uit te 
oefenen op de rederijen.

 86  Zie noot 84.

zen naar Schotland verlaagde tot het oude peil, 

namelijk 95 shilling per ton.87

Trad de VNS ook succesvol op in de steeds 

terugkerende kwestie van de invoervergun-

ningen voor Groot-Brittannië? Zoals in de 

voorafgaande jaren waren er in 1952 proble-

men met het toekennen van invoervergun-

ningen voor Britse afnemers van Nederlandse 

strohulzen door de Board of Trade. Volgens deze 

organisatie zou de Nederlandse strohulzenin-

dustrie het contingent toegewezen strohulzen 

op dat moment reeds geheel gebruikt hebben. 

Na het ontvangen van enkele klachten van 

leden kwam de VNS in actie. Allereerst nam 

het bestuur van de VNS contact op met Hek-

ma Wierda van het Bedrijfschap voor Hooi, 

Stro en Ruwvoeder met het doel ten aanzien 

van deze kwestie gezamenlijk op te trekken. 

In de tweede plaats verzocht het secretariaat 

van de VNS de leden naast een aantal docu-

menten ook de omzetcijfers van 1951 en 1952 

(tot en met augustus) van de Britse markt te 

 87  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: circulaire no. 457 van de VNS aan de leden d.d. 25 
april 1952.

Tabel 22. Afzet firma Caron op de Britse markt in Engelse Ponden, 1951-1952 (augustus).  

Bron: ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-1953: brief Caron aan het secretariaat van de VNS  

d.d. 1 september 1952.

Periode Afzet op de Britse markt  
in Engelse Ponden

Verschil 1951-1952

1e halfjaar 1951
1e halfjaar 1952

4581.10.4

972.5.2

3.609.11.2

2e halfjaar 1951 6178.5.3

2e halfjaar 1952 
(tot en met augustus)

554.16.8

5623.8.7

Totaal 9232.19.9
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verstrekken. Hiermee zouden de Nederlandse 

autoriteiten meer inzicht krijgen in de con-

crete situatie van de strohulzenfabrikanten, 

waardoor hun onderhandelingspositie met de 

Britse autoriteiten sterker was.88

Een voorbeeld van de slechte positie van de 

strohulzenfabrikanten op de Britse markt in 

1952 is die van de firma Caron. Tabel 22 toont 

de afzetcijfers van de Britse markt van de fir-

ma Caron en deze laten een forse daling zien 

ten opzichte van 1951.

De onderhandelingen die de Nederlandse 

autoriteiten met de Britse voerden over de 

kwestie van de invoervergunningen waren 

zeker succesvol. Dit blijkt uit een brief van 

een Britse agent aan een strohulzenfabrikant. 

Hierin schreef hij: ‘With reference to your 

letter of September 19th for which we thank 

you, we have again contacted the Board of 

Trade today and have been advised that as 

regards Straw Envelopes which are required 

for the packing of export orders, the granting 

 88  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 
1951-1953: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 1 
augustus 1952. De documenten die het secretariaat 
aan de leden vroeg, waren de volgende: Een brief 
van de Board of Trade aan de Engelse afnemer 
waaruit bleek dat een invoervergunning was 
geweigerd en/of

   a. Een brief van de Board of Trade, waaruit 
bleek, dat in het kader van het bestaande con-
tingent aan de invoer behoefte van de agent niet 
kon worden voldaan.

   b. Een kopie van het voorstel van de importeur 
en zo mogelijk andere Engelse importeurs, 
waarmee zij van hun kant om een verhoging van 
het invoercontingent van strohulzen hadden 
verzocht.

   c. Een kopie van het voorstel van de Engelse bier-
brouwerijen, waarmee zij het voorstel steunden 
door erop te wijzen dat de door hen betrokken 
hulzen in de eerste plaats er toe dienden om het 
exportbier te verpakken. Zie tevens ACA, inv. nr. 
306, Stukken betreffende de VNS, 1951-1953: circulaire 
van de VNS aan de leden d.d. 30 augustus 1952.

of licences to import will be practically auto-

matic.’89

Ook in deze specifieke kwestie was het 

optreden van de VNS bepalend voor de uit-

komst ervan. De VNS handelde immers ade-

quaat en voerde besprekingen met de voor de 

strohulzenindustrie zo belangrijke instanties. 

Hoewel er in deze kwestie minder informatie 

voorhanden is dan voor andere kwesties, liet 

de VNS in ieder geval zien dat men het belang 

van de fabrikanten diende.

Ook in het volgende voorbeeld toonde de 

VNS daadkracht. Voor het tijdvak van 1 januari 

1953 tot 30 juni 1953 stelde de Britse rege-

ring in het najaar van 1952 voor Nederlandse 

strohulzen een invoercontingent vast ter 

hoogte van 30.000 Britse Pond. De VNS vond 

dit ter beschikking gestelde contingentbedrag 

echter te gering en bracht haar teleurstelling 

daarover bij de autoriteiten tot uitdrukking. 

De VNS vreesde door de beperking van het 

invoercontingent de in 1951 heroverde markt 

op de cardboard-industrie weer te verliezen. Er 

zou volgens de VNS een gerede kans bestaan 

dat de Britse afnemers van strohulzen weer 

zouden overgaan op cardboard als verpakkings-

materiaal. Op basis hiervan vond de VNS het 

ook gerechtvaardigd een verzoek bij de autori-

teiten in te dienen om voor het eerste kwartaal 

het contingent van 30.000 Britse Pond met een 

suppletoir contingent van 5.000 à 10.000 Brit-

se Pond te verhogen.90

 89  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: brief van de VNS aan de leden d.d. 27 september 
1952.

 90  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: circulaire no. 514 van de VNS aan de leden d.d. 10 
december 1952.
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De actie van de VNS leidde tot enig suc-

ces, want op 24 december 1952 ontvingen de 

fabrikanten het bericht dat aan het Hoofdbe-

drijfschap voor de Akkerbouwproducten een 

extra contingent van 8000 Pond was toege-

wezen. Daarvan kreeg de strohulzenindustrie 

2000 Pond.91

Welke motieven bepaalden het optreden van 

de VNS op de Britse exportmarkt? Zoals eerder 

gesteld was deze exportmarkt voor de strohul-

zenindustrie belangrijk en was het de VNS er 

dus alles aan gelegen om de Britse markt te be-

houden. Uit de beschreven kwesties blijkt dat de 

VNS in de naoorlogse jaren op deze markt met 

enkele specifieke moeilijkheden te kampen had. 

Zo kostten de afgifte van invoervergunningen, 

de vaststelling van invoercontingenten en de 

sterke opkomst van andere verpakkingsma-

terialen de VNS de nodige hoofdbrekens. Het 

antwoord van de VNS op deze problematiek 

was een eensgezind en gecoördineerd optreden. 

Voorbeelden daarvan waren de prijspolitiek en 

de talrijke besprekingen die men voerde met de 

betrokken autoriteiten. Zo had de VNS contact 

met het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruw-

voeder, de Britse ambassade in Den Haag, het 

Ministerie van Economische Zaken, de Neder-

landse ambassade in Londen en de Britse Board 

of Trade. Onder leiding van het bestuur en secre-

tariaat wist de VNS gemeenschappelijke stand-

punten te formuleren en de collectieve en indi-

viduele belangen van de leden tegenover deze 

overheden en instellingen te vuur en te zwaard 

te verdedigen. Zo leidden de bemoeienissen van 

de VNS tot verruiming van de invoercontingen-

ten voor strohulzen in Groot-Brittannië en wist 

 91  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: circulaire no. 521 van de VNS aan de leden d.d. 24 
december 1952.

men voorgenomen prijsverhogingen van de 

zeevracht naar Groot-Brittannië door een aantal 

vervoerders in het voordeel van de sector bij te 

stellen. Dit kon alleen gerealiseerd worden om-

dat er sprake was van een zekere eensgezindheid 

onder de leden. Hierdoor kon de VNS aan in-

vloed winnen en slaagde de fabrikantenorgani-

satie er ook in op bepaalde momenten een vuist 

te maken tegenover overheden en instellingen. 

Concluderend kan daarom gesteld worden dat 

de VNS op de Britse exportmarkt zeker haar be-

tekenis heeft gehad, maar dat er ook een kwestie 

was waarop de sector geen antwoord had, na-

melijk de opkomst van kartonnen verpakkings-

materiaal. Hoe het de VNS verging op de Franse 

exportmarkt, zien we in de volgende paragraaf.

5.5.4 Frankrijk

Zoals in het voorafgaande gesteld, was de VNS 

dankzij eendrachtig optreden op bepaalde 

momenten zeker succesvol. Maar lukte het ook 

om de Franse overheidsbemoeienis en concur-

rentie op de Franse exportmarkt op adequate 

wijze het hoofd te bieden? Regeringsmaatre-

gelen als beperking van de invoer door middel 

van contingentering en devaluatie van de 

Franse franc in de jaren vijftig zorgden ervoor 

dat de VNS moeilijk toegang kon krijgen tot 

deze exportmarkt. Hoe ging de VNS om met 

deze handelspolitieke strubbelingen? Om hier 

antwoord op te krijgen gaan we nader in op de 

handelspolitiek van de Franse autoriteiten in 

het algemeen en hun houding ten aanzien van 

het verstrekken van invoervergunningen voor 

strohulzen in het bijzonder.

Al snel kwam de strohulzensector erachter 

dat op deze markt een grote behoefte bestond 

aan strohulzen en dat er voldoende afnemers 

waren, maar dat er tevens de nodige restricties 
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waren die de import van Nederlandse strohul-

zen bemoeilijkten. Al in maart 1948 berichtte 

de Nederlandse ambassade in Parijs dat de 

Franse overheid gekant was tegen de invoer van 

strohulzen, omdat de Franse fabrikanten zelf 

niet over voldoende grondstoffen beschikten 

voor de fabricage van strohulzen. De Franse 

autoriteiten hielden rekening met een mogelijk 

verzet bij Franse strohulzenfabrikanten, om-

dat die de import van Nederlandse strohulzen 

als een mogelijke bedreiging zagen voor hun 

sector. Volgens de VNS hield de afwijzende 

houding echter ook verband met de Franse 

deviezennood. Franse afnemers waren name-

lijk hierdoor genoodzaakt zich te richten op 

verpakkingsmateriaal dat uit eigen land af-

komstig was. Naar de mening van de VNS was 

de export van strohulzen naar Frankrijk op dat 

moment dan ook alleen mogelijk als men druk 

op de Nederlandse autoriteiten zou uitoefenen 

om het artikel strohulzen op te nemen in het 

handelsverdrag met Frankrijk. Naar aanleiding 

hiervan wendde de VNS zich tot het Hoofdbe-

drijfschap voor Akkerbouwproducten en het 

Regeringscommissariaat voor Buitenlandse 

Agrarische Aangelegenheden. Deze instanties 

waren belast met het voorbereiden van interna-

tionale handelsverdragen, onder meer voor de 

strohulzenindustrie.92

Deze actie leverde voor de VNS echter niet 

het gewenste resultaat op. De Franse autori-

teiten waren namelijk niet bereid een bepaald 

bedrag of een bepaalde hoeveelheid in het 

handelsakkoord op te nemen voor de import 

 92  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven no. 100 van de VNS aan de leden d.d. 2 maart 1948. 
Zie ook ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: 
rondschrijven no. 125 van de VNS aan de leden d.d. 7 
mei 1948.

van strohulzen in Frankrijk. Zij waren slechts 

bereid een P.M.-post voor dit artikel in het 

handelsakkoord op te nemen. Hierdoor was 

er in feite geen verplichting om Nederlandse 

strohulzen tot de Franse markt toe te laten. 

Het betekende in de praktijk dat de Franse 

regering niet scheutig was met het verlenen 

van invoervergunningen voor strohulzen. 

Tegen deze handelwijze tekende de Neder-

landse handelsdelegatie protest aan. De hou-

ding van de Franse autoriteiten veranderde 

echter niet. De VNS stond met de rug tegen 

de muur en kon de leden niet anders dan het 

volgende advies geven: ‘Het enige wat U kunt 

doen is de Franse relaties erop te wijzen, dat 

zij met nadruk de Franse autoriteiten ervan 

in kennis moeten stellen hoe groot de onge-

dekte behoefte aan strohulzen is, waardoor 

de export van hun wijnen en likeuren nadelig 

wordt beïnvloed. Uw relaties moeten de Fran-

se autoriteiten ervan zien te overtuigen, dat 

de import van strohulzen een spiering is om 

een kabeljauw te vangen, in casu de deviezen 

verkrijgen bij de export van hun wijnen en 

likeuren.’93 Of en in hoeverre de fabrikanten 

dit advies opvolgden, is niet duidelijk. Het 

beschikbare bronnenmateriaal laat zich daar 

althans niet over uit. De VNS gaf hiermee wel 

aan dat men door de houding van de Franse 

autoriteiten in een afhankelijkheidssituatie 

was gemanoeuvreerd.

Begin 1950 was de situatie voor de bedrijfs-

sector niet wezenlijk veranderd. Nog steeds 

kampten de fabrikanten met de onwil van de 

 93  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven no. 156 van de VNS aan de leden d.d. 15 juli 1948. 
Zie ook ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: 
brief van de VNS aan J. B.C. Caron d.d. 23 september 
1948.
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 | Afbeelding 34. Vaststelling van prijzen voor de Franse markt.
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Franse autoriteiten om invoervergunningen 

te verstrekken.94 Enkele maanden later besloot 

de VNS toch weer contact op te nemen met het 

Ministerie van Economische Zaken in de hoop 

dat men de Franse autoriteiten zou kunnen 

bewegen wat toeschietelijker te worden in 

het verlenen van invoervergunningen voor 

strohulzen.95 Ook deze poging leverde voor de 

VNS geen concrete resultaten op.

In de loop van 1950 leek het tij voor de 

strohulzenindustrie te keren. Er vond een 

liberalisatie van de import van strohulzen in 

Frankrijk plaats. Dit stemde de VNS tot vol-

doening, maar het leidde nog niet tot euforie 

onder de fabrikanten. Zo kwam er voor de 

strohulzensector vooralsnog geen verruiming 

van de exportmogelijkheden naar dit land. 

Door de devaluaties van de Franse franc in 

1948 en 1949 waren de Nederlandse strohul-

zen voor de Franse afnemers namelijk te 

duur geworden. Verder was het prijspeil van 

de Franse strohulzen door allerlei factoren 

aanzienlijk verlaagd, waardoor het voor de 

Nederlandse strohulzenfabrikanten vrijwel 

ondoenlijk leek nog strohulzen naar Frankrijk 

te exporteren.

De VNS besloot dan ook het eigen prijs-

beleid voor Frankrijk kritisch tegen het licht 

te houden. Fabrikant Coenen aanvaardde 

daarom de opdracht om namens de fabrikan-

tenorganisatie naar Frankrijk af te reizen en 

het prijspeil van deze markt aan een nader 

 94  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenjaarvergadering van de VNS d.d. 25 
januari 1950.

 95  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven van de VNS aan de leden d.d. 2 mei 
1950.

onderzoek te onderwerpen.96 Na zijn terug-

keer stelde hij een concurrerend prijsbeleid 

voor dat de overige leden van de VNS overna-

men.97 Hiermee trachtte men de deur open 

te houden voor export van strohulzen naar 

Franse afnemers. Over de vraag in hoeverre de 

VNS daarin slaagde, laat het bronnenmateri-

aal zich niet uit. Naar alle waarschijnlijkheid 

zorgde de prijsverlaging toch voor enig succes 

en wist men opnieuw strohulzen aan Franse 

afnemers te verkopen, want enkele maanden 

later was de sector weer in staat om de prijzen 

voor de Franse markt met 10% te verhogen 

in verband met de gestegen kosten van ju-

tegaren, schoofstro, ijzerdraad en lonen.98 

Bovendien plaatsten Franse bierbrouwerijen 

en wijnproducenten in het voorjaar van 1951 

weer belangrijke orders bij de Nederlandse 

strohulzenfabrikanten. Daarbij deden zich 

echter nieuwe problemen voor. Zo ondervond 

de bedrijfssector op dat moment grote moei-

lijkheden bij de aanvoer van stro, waardoor de 

afzet op de Franse markt stroperig verliep.99 

Op deze problematiek komen we in het ver-

volg van dit hoofdstuk nog terug.

 96  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 15 juni 
1950.

 97  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 
1949-1950: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 31 
oktober 1950. Zie tevens ACA, inv. nr. 305, Stukken 
betreffende de VNS, 1949-1950: notulen ledenvergade-
ring d.d. 30 november 1950.

 98  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: rondschrijven no. 390 van de VNS aan de leden d.d. 
30 maart 1951.

 99  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: rondschrijven no. 209 van de VNS aan de leden 
d.d. 28 mei 1951.
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Begin februari 1952 draaiden de Franse auto- 

riteiten de liberalisering van de invoer van 

strohulzen terug. Vanaf dat moment stelde 

men van Franse zijde opnieuw de invoer van 

strohulzen vast door middel van contingen-

tering, waardoor de VNS weer alles in het 

werk moest stellen om een zo groot mogelijk 

contingent van Nederlandse strohulzen naar 

Frankrijk te realiseren.100 Daarnaast bleef de 

VNS het prijspeil van de Nederlandse strohul-

zen voor de Franse exportmarkt bewaken. Zo 

ging men in augustus 1952 over tot een prijs-

verlaging voor Frankrijk. De fabrikantenorga-

nisatie achtte om twee redenen een herziening 

van de prijzen noodzakelijk. Zo waren in de 

eerste plaats de schoofstroprijzen in Frankrijk 

gedaald, waardoor Franse afnemers verwacht-

ten dat dit ook tot een prijsverlaging van Ne-

derlandse strohulzen zou leiden. De verlaging 

van de grondstofprijzen in Frankrijk leidde 

in ieder geval tot een zekere reserve bij de 

Franse afnemers om orders te verstrekken. In 

de tweede plaats was de Nederlandse strohul-

zenindustrie in staat tot prijsverlaging over 

te gaan omdat de Nederlandse grondstoffen 

in prijs waren gedaald. Zowel schoofstro, ga-

ren als draad waren goedkoper geworden. De 

VNS vond het daarom opportuun de Franse 

afnemers een redelijke prijsverlaging toe te 

staan.101

In het najaar van 1952 leidde de prijspolitiek 

voor de Franse exportmarkt tot een interne 

discussie. Zo wilden verschillende leden van 

 100  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: circulaire no. 429 van de VNS aan de leden d.d. 6 
februari 1952 en circulaire no. 450 van de VNS aan de 
leden d.d. 2 april 1952.

 101  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 
1951-1953: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 1 
augustus 1952.

Jaar
Aantal stuks 
strohulzen

Waarde in 
Franse francs

1951 18.345.000 Onbekend

1952 19.252.700 Onbekend

1953   9.111.800 Fr. frs. 
19.041.150

1954   9.136.300 Fr. frs. 
17.681.650

1955   7.462.450 Fr. frs. 
15.863.805

de VNS op de voor Frankrijk geldende prijzen 

een korting van 5% toestaan. Zij motiveerden 

het voorstel door te wijzen op de onbevredi-

gende export van strohulzen naar Frankrijk. 

Volgens hen gaf het op dat moment geldende 

prijsniveau van Nederlandse strohulzen de 

Franse strohulzenindustrie aanleiding weer 

meer te produceren. Men hoopte dan ook de 

Franse concurrentie de wind uit de zeilen te 

nemen door het verlenen van een korting van 

5%. De korting zou een tijdelijk karakter heb-

ben. Bij een opleving van de Franse export-

markt verviel deze korting weer.102 Fabrikant 

Caron was echter een andere mening toege-

daan en kon niet akkoord gaan met het voor-

stel. Volgens hem was de onbevredigende ex-

port niet zozeer te wijten aan het prijsniveau 

van de Nederlandse strohulzen, maar lag het 

meer aan de onwil van de Franse autoriteiten 

 102  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: circulaire no. 503 van de VNS aan de leden d.d. 31 
oktober 1952. Het voorstel kwam van de fabrikan-
ten Coenen & Co, W. van Engelen, The ‘Asten’  
Straw Works Company Ltd. en strohulzen- 
fabriek ‘Echt’.

Tabel 23. Export strohulzen naar Frankrijk, 

1951-1955. Bron: ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 

1955-2: circulaire no. 621 van de VNS aan de leden  

d.d. 1 februari 1955.
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om invoervergunningen af te geven. Hierdoor 

zouden Franse afnemers eerder geneigd zijn 

zich tot een firma uit eigen land te wenden, 

zeker indien men op korte termijn strohulzen 

nodig had. Caron verwachtte daarom meer 

succes van het bespoedigen van het proces van 

aanvragen van invoervergunningen. Dit pro-

ces verliep dan via het Office des Changes.103 Uit-

eindelijk wisten de overige fabrikanten Caron 

te overtuigen van hun standpunt en besloot 

men met meerderheid van stemmen over te 

gaan tot een prijsverlaging van 5%.104

Omdat voor 1952 overgangsbepalingen 

golden, kon de VNS pas in 1953, na het terug-

draaien van de deliberalisering, de gevolgen 

van de restrictie van de Franse strohulzenim-

port overzien. Vanaf 1953 halveerde Frankrijk 

de import van Nederlandse strohulzen, het-

geen zichtbaar is in tabel 23.

Dit betekende voor de Nederlandse strohul-

zenindustrie een grote teleurstelling. De VNS 

voelde zich niet alleen gedupeerd door de 

bescherming van de Franse strohulzenindus-

trie door de Franse overheid, maar ook Franse 

afnemers waren hiervan de dupe. Zo waren 

Nederlandse strohulzen, inclusief invoerrech-

ten, op dat moment circa 30% goedkoper dan 

de Franse. De VNS zocht daarom contact met 

het Ministerie van Economische Zaken om 

bij de Franse autoriteiten erop aan te dringen 

een toegeeflijker beleid te voeren ten opzichte 

van de Nederlandse strohulzenindustrie en de 

protectionistische politiek van Frankrijk aan 

de kaak te stellen. De VNS stelde voor om de 

 103  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: brief van Caron aan het secretariaat van de VNS 
d.d. 4 november 1952.

 104  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: circulaire no. 508 van de VNS aan de leden d.d. 15 
november 1952.

strohulzen te reliberaliseren òf het invoercon-

tingent te verdubbelen. In het tweede voorstel 

wilde men in de handelsovereenkomst tussen 

Nederland en Frankrijk zowel voor de periode 

van 1 april 1955 tot 1 oktober 1955 als voor het 

tijdvak van 1 oktober 1955 tot 1 april 1956 een 

verdubbeling van het Franse invoercontingent 

voor strohulzen laten opnemen. Dit beteken-

de concreet dat de fabrikantenorganisatie het 

dubbele van de waarde van de Nederlandse 

export van strohulzen in 1953 respectievelijk 

1954, vermeerderd met 15%, in het handelsak-

koord terug wilde zien. De verhoging van 15% 

hield verband met een gemiddelde prijsstij-

ging van het schoofstro met 15%.105

Frankrijk stelde echter voor de periode van 

1 april 1955 tot en met 31 maart 1956 voor Ne-

derlandse strohulzen slechts een contingent 

ter beschikking van slechts 21 miljoen Franse 

francs. In een brief aan het Ministerie van 

Economische Zaken uitte de VNS hierover 

haar ongenoegen.106 De Nederlandse strohul-

zenindustrie was overigens niet alleen hier-

over teleurgesteld. Deze periode vormde voor 

de strohulzenindustrie de beste tijd voor de 

hulzenafzet naar het betrokken land, maar nu 

zag het ernaar uit dat door de weifelende hou-

ding van de Franse regering de Nederlandse 

strohulzenexport naar Frankrijk aanmerkelij-

ke vertraging opliep. Dit alles schoot de VNS 

in het verkeerde keelgat. Daarom verzocht de 

VNS de Nederlandse autoriteiten in februari 

1956 een krachtig protest in te dienen bij de 

Franse regering. Vooralsnog leverde dit voor 

 105  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: circulaire 
no. 621 van de VNS aan de leden d.d. 1 februari 1955.

 106  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: brief van 
de VNS aan het Ministerie van Economische Zaken, 
Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse Economi-
sche Betrekkingen in Den Haag d.d. 2 februari 1956.
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de Nederlandse strohulzenindustrie niet het 

gewenste resultaat op. Hoewel deze gang van 

zaken voor de strohulzenindustrie teleur-

stellend was, was het een schrale troost dat de 

Franse autoriteiten deze handelspolitiek toe-

pasten bij alle gecontingenteerde goederen. 

Dit bleek uit het contact dat de VNS over deze 

kwestie had met het Bedrijfschap voor Hooi, 

Stro en Ruwvoeder. Volgens het bedrijfschap 

verliep de uitvoering van het handelsverdrag 

over de gehele linie stroef. Zo gaven de Franse 

autoriteiten voor enkele producten zelfs geen 

enkele vergunning af. Bovendien was in alge-

mene zin de Nederlandse positie bij de onder-

handelingen met de Fransen zwak, omdat ons 

land geen ‘sterke’ producten kon aanbieden, 

terwijl de Nederlandse mate van liberalisering 

hoger was dan bij de Fransen.107 Deze onbe-

vredigende situatie gaf de VNS aanleiding de 

Nederlandse handelsdelegatie nogmaals aan 

te sporen het standpunt van de Nederlandse 

strohulzenindustrie bij de bevoegde Franse 

autoriteiten onder de aandacht te brengen.

Het heeft er alle schijn van dat de inspan-

ningen van de VNS voor de Nederlandse 

strohulzenindustrie ten aanzien van de nieu-

we verdragsperiode van 1 april 1956 tot en met 

31 maart 1957 gunstig uitpakten. Zo verhoog-

den de Franse autoriteiten het invoercontin-

gent voor strohulzen voor de periode van 1 

april 1956 tot en met 31 maart 1957 van 21 mil-

joen francs tot 30 miljoen francs. Dit was een 

verhoging van bijna 43% ten opzichte van de 

voorafgaande handelsperiode. Wel moest er 5 

 107  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: brief van 
het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder aan de 
VNS d.d. 15 december 1955; brief van de VNS aan het 
Ministerie van Economische Zaken d.d. 2 februari 1956; 
notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 23 februari 
1956.

miljoen gereserveerd worden voor ‘vloermat-

ten, soortgelijke artikelen en China-matten’. 

De VNS was hier niet blij mee en vreesde dat 

hierachter een poging van de Franse regering 

schuilging om het toegezegde contingent van 

30 miljoen Franse francs voor strohulzen weer 

in te krimpen.108 Om deze reden verzocht de 

strohulzensector de Nederlandse autoritei-

ten ook de resterende 5 miljoen francs voor 

strohulzen te reserveren.109 De démarche van 

de VNS om het voor China-matten gereser-

veerde contingent over te hevelen naar het 

strohulzencontingent was succesvol. Dit blijkt 

uit de brief die de VNS ontving van het Mini- 

sterie van Economische Zaken. De inhoud 

hiervan luidt als volgt: ‘Hiermede bevesti-

gen wij U onze telefonische mededeling van 

14 augustus jl., dat de Franse autoriteiten 

hebben toegezegd onmiddellijk het op de 1e 

tranche van het contingent strohulzen voor 

China-matten gereserveerde bedrag van 2.5 

miljoen francs te zullen deblokkeren, zodat 

dit voor de export van strohulzen beschikbaar 

komt.’110

Vanaf 1957 vertoonde de afzet op de Franse 

exportmarkt een dalende tendens. Deze da-

ling hield verband met de strubbelingen die 

waren voortgevloeid uit de officieuze devalua-

tie van de Franse franc. Ook de gang van zaken 

bij het verlenen van de benodigde invoer-

vergunningen werkte met enige regelmaat 

belemmerend op een normale ontplooiing 

 108  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van de 
VNS aan het Ministerie van Economische Zaken en aan 
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor-
ziening d.d. 23 juni 1956.

 109  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van de 
VNS aan het Ministerie van Economische Zaken d.d. 23 
juni 1956.

 110  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: circulaire 
no. 675 van de VNS aan de leden d.d. 17 augustus 1956.
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van de handel. Dat veranderde in 1957 toen de 

EEG werd opgericht. Door het wegvallen van 

handelsbelemmeringen nam vanaf 1958 de ex-

port naar de EEG-landen toe, in het bijzonder 

naar Duitsland, Frankrijk en Italië.111

In januari 1959 ging de Franse overheid 

over tot liberalisering van de import van een 

aantal goederen, waaronder strohulzen.112 

Hoewel de VNS deze maatregel op financieel 

en handelspolitiekgebied van de Franse rege-

ring toejuichte, had de liberalisering van het 

handelsverkeer niet de gewenste uitwerking. 

Weliswaar verlaagde de Franse overheid in het 

kader van het EEG-verdrag de invoerrechten 

met ingang van 1 januari 1959 naar 6,3%, maar 

daar stond tegenover dat de invoerbelasting 

van 25% over de waarde plus invoerrechten on-

gewijzigd bleef. Bovendien moesten de Franse 

afnemers door de devaluatie van de Franse 

franc sinds begin januari 1959 circa 21% meer 

betalen voor geïmporteerde strohulzen.113 

Het beoogde effect was voor de Nederlandse 

strohulzenindustrie dus gering.

De voorsprong van de VNS op de Franse 

strohulzenproducenten, veroorzaakt door 

lagere prijzen van de Nederlandse strohulzen, 

dreigde hierdoor verloren te gaan. Zo verna-

men enkele leden van de VNS van hun Franse 

afnemers dat de Franse strohulzen tegen 

lagere prijzen werden aangeboden dan de 

Nederlandse strohulzen. De vraag was nu of 

de VNS de prijzen voor de Franse exportmarkt 

moest aanpassen. Doordat de fabrikanten op 

de hoogte waren van de stijgende prijs voor 

 111  Van Zanden en Griffiths, Economische geschiedenis, 
252; Messing, De Nederlandse economie, 63.

 112  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: circulaire no. 
740 van de VNS aan de leden d.d. 10 januari 1959.

 113  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: overzicht 
werkzaamheden van de VNS in het jaar 1958.

het Franse pakstro, die onlangs met 17,5% was 

verhoogd, reageerde men aanvankelijk terug-

houdend op deze situatie. Volgens de VNS 

leidde een stijgende prijs voor het pakstro 

logischerwijs tot een prijsverhoging van het 

schoofstro in Frankrijk. Als gevolg hiervan 

verwachtte de VNS dan ook een prijsstijging 

van Franse strohulzen.114

Verder keek de VNS in deze kwestie ook 

kritisch naar de positie van Franse agenten die 

de belangen van de Nederlandse strohulzen-

industrie in Frankrijk behartigden. De VNS 

vermoedde dat in een aantal gevallen de Fran-

se agenten het eigenbelang lieten prevaleren 

en erbij gebaat waren om goedkopere offertes 

van de Nederlandse strohulzenfabrikanten 

niet onder de aandacht te brengen van Franse 

afnemers, omdat zij op provisiebasis werkten. 

Met het oog hierop besloot de VNS de Franse 

tussenpersonen te passeren en wendde het 

secretariaat van de fabrikantenorganisatie 

zich via een circulaire rechtstreeks tot een 

aantal Franse exporteurs van wijnen en cham-

pagne met het doel, mede in verband met de 

verlaging van de invoerrechten met 10% in het 

kader van het EEG-verdrag, hun aandacht te 

vestigen op de voordelen van de Nederlandse 

strohulzen. Tevens hoopte men met de reac-

ties op deze circulaire voldoende informatie te 

krijgen voor de in Frankrijk te voeren prijspo-

litiek.115

Deze poging van de VNS bood voor de fa-

brikanten echter te weinig soelaas. De afzet 

van strohulzen bleef teruglopen en daar ver-

 114  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: brief van de 
VNS aan J. B.C. Caron d.d. 17 januari 1959.

 115  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: brief van de 
VNS aan J. B.C. Caron d.d. 20 januari 1959. In totaal 
schreef het secretariaat 2780 adressen aan.
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anderde de circulaire niets aan. De VNS zocht 

de verklaring voor de verdere terugloop van de 

afzet vooral in de Franse concurrentie. Deze 

offreerde tegen lagere prijzen dan de Neder-

landse strohulzenindustrie. Een verlaging van 

de prijzen voor Frankrijk om beter te kunnen 

concurreren met de Franse strohulzenindus-

trie zat er echter op dat moment niet in. Dit 

had te maken met de hoge schoofstroprijs in 

Nederland.116 Hieraan zullen we in paragraaf 

5.6 aandacht schenken. In het begin van 1960 

was de situatie voor de Nederlandse strohul-

zenindustrie niet wezenlijk veranderd. Zo 

verzuchtte de secretaris van de VNS, dr. H.D. 

Salinger, in zijn eindverslag over 1959 weinig 

hoopvol: ‘Ondanks de liberalisering van de in-

voer van strohulzen en de (overigens geringe) 

verlaging van het Franse invoerrecht sinds be-

gin 1959 in het kader van het EEG-verdrag van 

7% op 6,3% moet worden vastgesteld, dat bij 

de verkoop van het Nederlandse product, in 

concurrentie met de Franse en wellicht ook de 

Duitse strohulzenindustrie, nog tal van moei-

lijkheden moeten worden overwonnen.’117

Hoe succesvol was de VNS uiteindelijk op 

de Franse exportmarkt en welke factoren 

speelden daarin een rol? Uit het voorafgaan-

de kan geconcludeerd worden dat ook deze 

markt voor de Nederlandse strohulzenindus-

trie van belang was. Niet voor niets trachtte 

de VNS in de naoorlogse periode alles in het 

werk te stellen om de handel met Frankrijk te 

stimuleren. Deze pogingen sorteerden echter 

lang niet altijd het beoogde effect. Deels had 

dit te maken met de Franse concurrentie die 

 116  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: brief van de 
VNS aan J. B.C. Caron d.d. 16 juli 1959.

 117  ACA, inv. nr. 168, Correspondentie 1960-1: overzicht 
van de werkzaamheden der VNS in het jaar 1959.

bij tijd en wijle tegen lagere prijzen offreerde 

dan de Nederlandse collega’s. Toch was de 

VNS in staat door middel van een effectieve 

prijspolitiek de Franse concurrentie te weer-

staan. Dit was mogelijk doordat leden van de 

VNS met enige regelmaat een bezoek aan dit 

land brachten en zodoende het prijsniveau en 

de Franse markt in de gaten hielden. In een 

aantal gevallen leidden de uitkomsten van 

deze inspectiereizen tot prijsaanpassingen. 

Hierin lag de kracht van de VNS. Hoewel de fa-

brikanten het onderling niet altijd eens waren 

over de te voeren prijspolitiek op de Franse 

exportmarkt, sloten de gelederen zich vrijwel 

altijd. Ook nu beseften de fabrikanten dat al-

leen een krachtig en eensgezind optreden tot 

succes kon leiden. Dit werkte duidelijk in het 

voordeel van de strohulzenorganisatie.

Op het Franse overheidsbeleid kreeg de 

VNS echter geen grip. Dit had grotendeels te 

maken met de weinig stabiele situatie waarin 

de Franse naoorlogse economie zich bevond. 

Deze kenmerkte zich door afwisselende pe-

riodes van liberalisering, contingentering en 

devaluatie. Voor de Nederlandse strohulzenin-

dustrie vormden deze handelspolitieke strub-

belingen een ware hindernis in de handel 

met Frankrijk. Hoe ging de VNS hiermee om? 

Zoals men dat ook voor de Britse afzetmarkt 

deed, onderhield de VNS contacten met het 

bedrijfschap en de Ministeries van Economi-

sche Zaken en Landbouw. De fabrikantenorga-

nisatie oefende druk uit om bij onderhande-

lingen met de Franse autoriteiten de belangen 

van de strohulzenindustrie niet uit het oog 

te verliezen. De resultaten van deze bemoei-

enissen waren door de bank genomen niet zo 

succesvol. Het leidde weliswaar in een aantal 

gevallen tot scherpe protesten van de VNS en 



213

5. herstel en neergang, 1946-1960

de Nederlandse autoriteiten, maar die haalden 

in de praktijk weinig uit. Men kwam er op 

pijnlijke wijze achter dat de handelspolitiek 

van een grote Europese natie niet zomaar te 

beïnvloeden was door de Nederlandse autori-

teiten en een relatief kleinschalige bedrijfstak. 

Ook de liberalisering van het handelsverkeer 

die voortvloeide uit de totstandkoming van de 

EEG in 1957, bood geen uitkomst voor de VNS. 

In het krachtenspel van het internationale 

handelsverkeer stond men langs de zijlijn en 

dat was voor de fabrikantenorganisatie een 

ontnuchterende ervaring. Hoe het de VNS 

verging op de Duitse markt, zien we in de 

volgende paragraaf.

5.5.5 West-Duitsland

In principe was elke exportmarkt belangrijk 

voor de Nederlandse strohulzenindustrie. De 

West-Duitse markt maakte daar geen uitzon-

dering op. In hoeverre was deze van belang 

voor de Nederlandse strohulzenindustrie en 

met welke problemen kreeg de VNS te ma-

ken? In deze paragraaf wordt uit de doeken 

gedaan welke factoren een rol speelden in 

het al dan niet succesvolle optreden van de 

VNS. Zoals we gezien hebben, ging de export 

van Nederlandse strohulzen naar de Britse 

en Franse markt niet zonder slag of stoot en 

moest de VNS in een aantal gevallen alles in 

het werk stellen om uitvoer naar deze landen 

mogelijk te maken. Maar hoe toegankelijk was 

de West-Duitse exportmarkt voor de Neder-

landse strohulzenindustrie? In de naoorlogse 

periode had men immers niet alleen te maken 

met Duitse autoriteiten, maar ook met militai-

re bezettingsmachten.

In het begin leek er nog geen vuiltje aan de 

lucht. Zo richtte op 25 november 1947 strohul-

zenfabrikant Caron zich met een schrijven tot 

het secretariaat van de VNS, waarin hij opti-

mistisch was gestemd over een mogelijke ex-

port van strohulzen naar West-Duitsland. Hij 

formuleerde dat als volgt: ‘Volgens van relaties 

ontvangen berichten is de verpakking van fles-

schen met stroohulzen daar op het oogenblik 

onvoldoende, daar er geen stroo voor de aldaar 

bestaande stroohulzenfabrieken voldoende 

aanwezig is. De andere verpakkingsmaterialen 

zijn onvoldoende en duurder. Volgens mijn 

meening zou het mogelijk moeten zijn om al-

daar een afzetgebied te vinden voor een kwan-

tum van 40 tot 50 miljoen met een waarde van 

circa ƒ 800.000,- tot ƒ 1.000.000,-.’118

Niet lang daarna volgde het antwoord van 

de VNS, waarin een gedetailleerde procedure 

was opgenomen ten aanzien van de export van 

strohulzen naar West-Duitsland.119 Indien de 

fabrikanten zaken wilden doen met hun Duit-

se relaties, moesten zij zich aan de volgende 

gedragslijn houden. De Duitse afnemer moest 

allereerst duidelijkheid verschaffen over de 

levering van de bestelling. Ook mocht de 

Nederlandse regering geen bezwaar hebben 

tegen de export van strohulzen. Daarbij kon-

den de strohulzenfabrikanten aan hun Duitse 

klanten in Nederlandse guldens offreren. 

Hierna diende de Duitse relatie zich in verbin-

ding te stellen met de betrokken autoriteiten 

in de Duitse zone en met de militaire bezet-

tingsautoriteiten, die op hun beurt invoerver-

gunningen verstrekten. Na de afgifte van de 

invoervergunning nam het militaire bestuur 

vervolgens contact op met de vertegenwoor-

 118  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: brief Caron 
aan de VNS d.d. 25 november 1947.

 119  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: brief van de 
VNS aan de firma J. B.C. Caron d.d. 26 november 1947.
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diger in Duitsland van de Nederlandse Trust 

Maatschappij voor de Behartiging van de Ne-

derlandse Belangen in Duitsland. Deze Trust 

Maatschappij stelde dan in samenhang met de 

Nederlandse fabrikant een contract op waarin 

men betaling en uitvoervergunning regelde.120 

Ook de rol van de Duitse afnemer was in deze 

procedure van belang. Zo had de VNS reeds in 

een eerder stadium de fabrikanten erop gewe-

zen dat het verkrijgen van een invoervergun-

ning in hoge mate afhing van de actie van hun 

Duitse afnemers. Deze moesten uitdrukkelijk 

het belang van de Nederlandse strohulzen als 

verpakkingsmateriaal benadrukken. Duitse 

producten als wijn en bier konden immers, 

verpakt in Nederlandse strohulzen, geëxpor-

teerd worden. Dit zou de Duitse economie 

ten goede komen en volgens de VNS waren 

de geallieerde instanties hier gevoelig voor en 

daardoor eerder bereid hun medewerking te 

verlenen aan de import van strohulzen.121

Aanvankelijk leek de export van strohulzen 

naar Duitsland goed op gang te komen. Zo 

kreeg een van de leden van de VNS in decem-

ber 1947 een aanvraag voor de levering van 12 

miljoen bierhulzen naar Duitsland.122 In juni 

1948 bleek de situatie voor de Nederlandse 

strohulzenindustrie er toch minder rooskleu-

rig uit te zien. Zo waren de bezettingsautori-

teiten in Duitsland op dat moment nog niet 

akkoord gegaan met het verzoek van de Duitse 

exportbrouwerijen om een deel van de export-

deviezen te bestemmen voor verpakkings-

materiaal. Men wilde in het algemeen deze 

 120  Zie noot 119.
 121  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: brief van de 

VNS aan de firma J. B.C. Caron d.d. 29 augustus 1947.
 122  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: brief van de 

VNS aan de leden d.d. 4 december 1947.

deviezen liever besteden aan grondstoffen, 

zoals gerst. De VNS ondernam hierna pogin-

gen om via diverse autoriteiten de export van 

strohulzen naar Duitsland te stimuleren. Deze 

leverden echter geen resultaat op.123

Ondanks deze handelspolitieke strubbe-

lingen kwam de vertegenwoordiger van het 

Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwpro-

ducten, ir. Hekma Wierda, tijdens zijn reis 

naar Duitsland tot de conclusie dat er nog 

steeds Duitse interesse was voor Nederlandse 

strohulzen en dat er wel degelijk kansen wa-

ren voor de Nederlandse strohulzenindustrie. 

Hij verwoordde dat als volgt: ‘Er worden 

thans meer strohulzen in Duitsland gemaakt 

dan vóór de geldsanering. De oogst van stro 

is beter en de mensen zijn bereid weer aan 

het werk te gaan. De capaciteit is momen-

teel nog onvoldoende en er bestaat derhalve 

nog belangstelling voor import ondanks de 

omstandigheid dat bierexport in flessen nog 

steeds niet op gang komt. Rekening hou-

dende met de invoerrechten van DM 16,- per 

100 kilogram zijn onze prijzen nog te hoog 

tegenover de Duitse producentenprijs. De 

lonen zijn daar echter stijgende, evenals de 

kosten van diverse productiemiddelen, zodat 

er wel uitzicht is daar op termijn strohulzen 

te plaatsen.’124 Deze positieve gedachte kreeg 

een vervolg doordat in het handelsakkoord 

met de gecombineerde Franse, Duitse en 

Amerikaanse zone van Duitsland een post was 

opgenomen voor de export van strohulzen ten 

bedrage van $ 40.000, hetgeen overeenkwam 

met circa ƒ 106.000,-. Bovendien kreeg de be-

 123  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven van de VNS aan de leden d.d. 7 juni 1948.

 124  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: notulen 
ledenvergadering van de VNS d.d. 20 oktober 1948.



215

5. herstel en neergang, 1946-1960

drijfssector de toezegging dat een verhoging 

van het contingent mogelijk was.125

In het voorjaar van 1949 ondernam de VNS 

stappen om de hoge invoerrechten op strohul-

zen bij de export naar Duitsland ter sprake te 

brengen bij het Hoofdbedrijfschap voor Ak-

kerbouwproducten en het Ministerie van Eco-

nomische Zaken.126 In juli 1949 was de situatie 

op de Duitse markt nog niet in het voordeel 

van de strohulzenfabrikanten veranderd. Op-

nieuw nam de VNS contact op met de Neder-

landse autoriteiten teneinde schot in de zaak 

te brengen. Ook had men een onderhoud over 

de situatie met kolonel Huisman, chef van de 

Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieer-

de Bestuursraad in Duitsland. Het resultaat 

van deze contacten was dat de Nederlandse 

regering de zaak van de Nederlandse strohul-

zenindustrie opnieuw aanhangig maakte bij 

de Duitse autoriteiten.127

Tijdens deze onderhandelingen deden zich 

echter verschillende moeilijkheden voor. In de 

eerste plaats stelden de multilaterale tariefon-

derhandelingen als voorwaarde voor een ver-

laging van invoerrechten dat het begunstigde 

land een overeenkomstige verlaging op be-

paalde producten van zijn importpakket toe-

paste. Het probleem hierbij was dat Nederland 

in dit opzicht in een zwakke positie verkeerde, 

aangezien de liberale invoerpolitiek die Ne-

derland voor de oorlog voerde, geleid had tot 

lage Nederlandse invoerrechten, terwijl an-

 125  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven no. 186 van de VNS aan de leden d.d. 31 december 
1948.

 126  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven no. 223 van de VNS aan de leden 
d.d. 25 mei 1949.

 127  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven no. 227 van de VNS aan de leden 
d.d. 18 juli 1949.

derzijds de protectionistische Duitse invoer-

politiek hoge invoerrechten hief. In de tweede 

plaats stelden de Duitse instanties zich op het 

standpunt dat, in verband met de te vormen 

nieuwe zelfstandige Duitse regering, ook 

een nieuwe tariefwetgeving ingevoerd zou 

worden. Men wilde daarom eerst afwachten 

hoe het invoerrecht voor strohulzen in deze 

nieuwe tariefwetgeving zou uitvallen, voordat 

men afzonderlijk het invoerrecht op strohul-

zen verlaagde. Ten slotte waren de Duitse 

autoriteiten van mening dat zij al eerder een 

verlaging van de invoerrechten hadden toe-

gekend. Zij motiveerden deze opvatting door 

erop te wijzen dat het invoerrecht voor de 

oorlog 27,- RM per 100 kilogram bedroeg en in 

de naoorlogse periode 16,- RM.128

Ondanks alle pogingen leverden de in-

spanningen van de VNS en de Nederlandse 

autoriteiten in de daaropvolgende periode 

betrekkelijk weinig concrete resultaten op. Dit 

blijkt onder meer uit het gegeven dat begin 

december 1949 het secretariaat van de VNS het 

bedrijfschap opnieuw verzocht te protesteren 

tegen de prohibitieve Duitse invoerrechten op 

het artikel strohulzen. Ook drong men bij het 

Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed-

selvoorziening nog eens aan op een verlaging 

van de invoerrechten op strohulzen in Duits-

land.129 In een brief gericht aan dit ministerie 

motiveerde de VNS haar klacht als volgt: ‘Het 

hoge Duitse invoerrecht is er de oorzaak van, 

dat de export van strohulzen naar dit land 

sinds enkele maanden volkomen stil ligt. 

Dit betekent dat een afzet van Nederlandse 

 128  Zie noot 127.
 129  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-

1950: notulen ledenvergadering VNS d.d. 14 december 
1949.
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strohulzen naar dit land, die men kan stellen 

op circa 40 miljoen per jaar, niet kan worden 

gerealiseerd, waardoor ons land een deviezen-

opbrengst derft van circa ƒ 600.000,-. Een de-

viezenopbrengst die zeer aanlokkelijk is, om-

dat praktisch alle kostprijsbestanddelen uit 

het binnenland kunnen worden verkregen.’ In 

dezelfde brief hekelde de VNS ook de ongelij-

ke concurrentiestrijd met de Duitse strohul-

zenindustrie, die het gevolg was van de han-

delspolitiek van de Duitse en de Nederlandse 

autoriteiten. Men verwoordde dit op de vol-

gende wijze: ‘Wanneer men liberalisering van 

de Europese handel bepleit, dan zal onze Ver-

eniging met haar relatief belangrijke export 

dit ten zeerste toejuichen. Maar men moet de 

deelnemers aan het Europese handelsverkeer 

dan ook gelijke kansen geven. Wanneer men 

nu ziet dat de Duitse strohulzenfabrikant 

schoofstro vraagt en hierbij bedenkt, dat het 

invoerrecht op deze grondstof in Duitsland 

zeer bescheiden is en daarnaast kennis neemt 

van de wens van de Duitse strohulzenfabri-

kant om strohulzen naar Nederland te expor-

teren bij een Nederlands invoerrecht van 10%, 

dan komt men tot de conclusie, dat op zijn 

zachtst uitgedrukt niet kan worden gesproken 

van gelijkgerechtigheid.’130

Het bedrijfschap nam de klachten van de 

VNS serieus. Dit bleek uit het gegeven dat de 

vertegenwoordiger van het bedrijfschap, ir. 

C.S. Hekma Wierda, in januari 1950 een be-

zoek bracht aan Frankfurt om deze kwestie 

ter sprake te brengen. Naar aanleiding van 

dit bezoek verzocht het bedrijfschap via het 

 130  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: brief van de VNS aan het Ministerie van Land-
bouw, Visserij en Voedselvoorziening d.d. 9 december 
1949.

secretariaat van de VNS de strohulzenfabri-

kanten hun Duitse relaties te laten protesteren 

bij de Duitse regering tegen de hoge invoer-

rechten. Als motivering moesten de Duitse 

afnemers dan bij de Duitse autoriteiten aan-

geven dat hun exportbelangen door de Duitse 

handelspolitiek werden geschaad. Volgens 

Hekma Wierda konden de Duitse klanten 

wijzen op de betere kwaliteit van de Neder-

landse strohulzen, de grotere capaciteit van 

de Nederlandse strohulzenfabrieken en ten 

slotte de lagere prijs, indien er althans geen 

prohibitieve invoerrechten op zouden druk-

ken. Het remmen van de Nederlandse export 

naar Duitsland zou ook niet bevorderlijk zijn 

voor Duitse export naar Nederland.131 Uit het 

bronnenmateriaal blijkt niet dat deze poging 

succesvol was.

In mei 1950 ontvingen de leden van de VNS 

een brief met daarin onder andere het nieuwe 

West-Duitse ontwerptarief van invoerrechten. 

In dit nieuwe tarief waren 1360 posten opge-

nomen. Omdat veel Europese landen hun ta-

rief hadden gebaseerd op ad valorem rechten, 

was ook dit nieuwe tarief voor de Bondsrepu-

bliek Duitsland, waar men tot dusverre alleen 

specifieke rechten kende, op ad valorem basis 

gebracht.132 Enkele weken later kreeg de VNS 

uitsluitsel over de hoogte van het ad valorem 

recht voor strohulzen. Dit bedroeg 20%. De 

VNS streefde een verlaging na met 10%, over-

eenkomstig het Nederlandse tarief. Het Rege-

ringscommissariaat was in principe bereid de 

kwestie bij de Duitse autoriteiten aanhangig 

 131  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenvergadering VNS d.d. 25 januari 
1950.

 132  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS: rond-
schrijven nr. 306 aan de leden van de VNS d.d. 25 mei 
1950.
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te maken.133 Naar alle waarschijnlijkheid was 

deze actie weinig succesvol, want in 1952 be-

droeg het Duitse invoerrecht op strohulzen 

nog steeds 20% ad valorem.134

Hoewel de situatie voor de strohulzenin-

dustrie in 1951 gunstiger leek te worden door 

de liberalisering van de invoer van strohulzen 

op de Duitse markt, bleef de VNS druk uitoe-

fenen op regeringsinstanties om een betere 

uitgangspositie voor de strohulzenindustrie 

te verwezenlijken. Voor de fabrikanten was 

dit noodzakelijk, omdat men, naast het Duit-

se invoerrecht van 20% ad valorem, steeds 

meer hinder ondervond van Duitse concur-

rentie op de exportmarkten. Onder normale 

omstandigheden vreesde de VNS de Duitse 

concurrentie zeker niet, maar nu moest de be-

drijfssector alle zeilen bijzetten om de Duitse 

markt niet te verliezen. Fabrikant Coenen was 

bereid om voor deze exportmarkt zelfs onder 

de kostprijs strohulzen te verkopen. Niet elke 

strohulzenfabrikant wilde zo ver gaan, maar 

men was wel unaniem van mening dat de 

prijzen van strohulzen voor West-Duitsland 

niet moesten worden vrijgegeven. Dit zou tot 

onderlinge concurrentie van de leden leiden, 

hetgeen de ‘geest der samenwerking’ nadelig 

zou beïnvloeden.135 De VNS wilde ook op deze 

exportmarkt de gelederen gesloten houden en 

zag alleen heil in eensgezind handelen.

Het beeld dat in de documentatie wordt 

geschetst, is er een van vastberadenheid en 

eensgezindheid bij de leden van de VNS. Toch 

 133  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS: rond-
schrijven nr. 310 aan de leden van de VNS d.d. 6 juni 
1950.

 134  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 
1951-1953: brief van de VNS aan het Ministerie van 
Economische Zaken d.d. 2 september 1952.

 135  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS: notu-
len ledenvergadering van de VNS d.d. 25 augustus 1952.

bleek deze houding niet voldoende voor het 

verkrijgen van een sterkere positie ten op-

zichte van de Duitse concurrentie. Er diende 

volgens de VNS meer te gebeuren. In de optiek 

van de fabrikantenorganisatie waren het voor-

al de exportfaciliteiten en de exportpremies 

die de Duitse bedrijven bevoordeelden ten 

opzichte van de Nederlandse fabrieken. Men 

vond dan ook dat er onder dezelfde condities 

gewerkt moest worden om de concurren-

tiestrijd aan te kunnen. Daarom verzocht de 

VNS het Ministerie van Economische Zaken 

uitdrukkelijk zich sterk te maken voor een 

verlaging van het Duitse invoerrecht van 

20% naar 10% ad valorem. Indien de Duitse 

regering het invoerrecht niet verlaagde, wilde 

de VNS dat het Ministerie van Economische 

Zaken zou overgaan tot stringentere maatre-

gelen, zoals een verhoging van het Nederland-

se invoerrecht. Om haar argumenten verder 

kracht bij te zetten wees de VNS nog eens op 

het feit dat de Nederlandse strohulzenindus-

trie Nederland een goede deviezenopbrengst 

verschafte. Ook wees men op de slechte con-

junctuur in 1952, waardoor de export van de 

Nederlandse strohulzenindustrie sterk was 

teruggelopen en de bedrijfssector al in de hoek 

zat waar de klappen vielen.136 Hoewel de Duit-

se markt voor de Nederlandse strohulzenin-

dustrie minder belangrijk was dan de Engelse 

en Franse exportmarkt, deed de VNS er alles 

aan om ook op deze markt de belangen van de 

aangesloten leden te vertegenwoordigen en te 

bevorderen.

 136  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS: brief 
van de VNS aan het Ministerie van Economische Zaken 
d.d. 2 september 1952; zie tevens ACA, inv. nr. 306, 
Stukken betreffende de VNS, 1951-1953: notulen leden-
vergadering van de VNS d.d. 25 augustus 1952.
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op deze afzetmarkt? Dit was geen eenvoudige 

taak. Men moest namelijk optornen tegen het 

beleid van aanvankelijk de bezettingsautori-

teiten en later de Duitse overheid. Deze was 

protectionistisch van aard en bleek in de prak-

tijk vaak een lastig te omzeilen klip. Ook op 

deze exportmarkt ervoer de VNS dat zij in het 

krachtenveld van de naoorlogse economische 

ontwikkelingen vaak langs de zijlijn stond 

en te weinig invloed kon uitoefenen. Waar 

de fabrikanten wel invloed op konden uitoe-

fenen, was hun onderlinge samenwerking. 

Zoals gesteld toonden zij in algemene zin een 

grote mate van eensgezindheid en vastbera-

denheid om de Duitse concurrentie het hoofd 

te bieden. Als het moeilijk werd, sloot men de 

gelederen en trachtte men door middel van 

prijsindexaties de positie van de Nederlandse 

strohulzenindustrie te versterken.

5.5.6 Overige exportmarkten

In de vorige paragrafen stonden de markt-

situaties in Groot-Brittannië, Frankrijk en 

Duitsland centraal. Deze afzetmarkten waren 

buitengewoon belangrijk voor de Nederlandse 

strohulzenindustrie. In de praktijk bleef het 

echter niet bij deze traditioneel belangrijke 

afzetmarkten. Ook andere exportlanden, zo-

wel binnen als buiten Europa, konden zich 

verheugen in de belangstelling van de Neder-

landse strohulzensector. De documentatie 

telt in de naoorlogse periode meer dan dertig 

landen waarvoor de strohulzenfabrikanten in 

meer of mindere mate belangstelling hadden. 

Dit is te zien in tabel 24.

In de praktijk onderhield men met een 

betrekkelijk klein aantal exportlanden in-

tensievere handelscontacten. Ook kon de 

belangstelling voor een exportmarkt per fa-

Europa Buiten Europa

Groot-Brittannië Verenigde Staten

Frankrijk Canada

Duitsland Argentinië

Nederland Brazilië

Denemarken Algerije

Noorwegen Australië

Gibraltar Egypte

Spanje Malakka

Finland Peru

Zweden Belgisch Congo

Griekenland Mexico

Zwitserland Chili

Tsjecho-Slowakije Zuid-Afrika

Polen

Ierland

Cyprus

België en Luxemburg

Bulgarije

Italië

Hongarije

Oostenrijk

Joegoslavië

Portugal

Malta

Tabel 24. Exportlanden van de Nederlandse 

strohulzenindustrie, 1946-1960. Bronnen: ACA,  

inv. nrs. 129 t/m 169, Correspondentie 1946 tot en met 1960.

Uit het bronnenmateriaal blijkt niet of 

en in hoeverre de Nederlandse autoriteiten 

erin slaagden de positie van de Nederlandse 

strohulzenindustrie in West-Duitsland te ver-

sterken. Naar alle waarschijnlijkheid boden de 

interventies van de VNS en de Nederlandse au-

toriteiten weinig soelaas. Zoals in een eerder 

bestek gesteld, bleef de Duitse concurrentie op 

deze afzetmarkt in de jaren vijftig moordend. 

In hoeverre was de VNS eigenlijk succesvol 
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brikant verschillend zijn. Wel waren vrijwel 

alle fabrikanten geïnteresseerd in de Europese 

afzetmarkt, omdat deze vanuit historisch per-

spectief altijd al belangrijk was geweest voor 

de Nederlandse strohulzenindustrie. In deze 

paragraaf gaan we dan ook nader in op het 

belang van een aantal van deze markten voor 

de strohulzenindustrie. Tevens geven we ant-

woord op de vraag welke problemen de VNS 

op deze markten ondervond en wat de daaruit 

voortvloeiende acties van de fabrikantenorga-

nisatie waren.

Omdat in de naoorlogse jaren het belang 

van de export voor deze klassieke exportin-

dustrie voorop stond, trachtten de strohulzen-

fabrikanten met behulp van hun organisatie 

de exportrelaties uit te breiden. De voorzitter 

van de VNS, A. van Meurs, verwoordde de 

dadendrang van de ondernemers in die peri-

ode als volgt: ‘Wij mogen niet verslappen in 

het opsporen van nieuwe klanten en nieuwe 

markten.’137 De acties van de VNS waren dan 

ook gericht op het uitvoeren van marktonder-

zoek in een aantal landen, zoals de Verenigde 

Staten, Canada, Tsjecho-Slowakije, Denemar-

ken, Zwitserland en België. Ook het onder-

houden van contacten met de Nederlandse 

autoriteiten om de belangen van de sector bij 

de handelsakkoorden met de diverse landen te 

bepleiten stond centraal.138 Daarbij deden zich 

wel de nodige moeilijkheden voor. Op basis 

van verkoopbelemmeringen kunnen de ex-

portgebieden van de Nederlandse strohulzen-

industrie in grofweg drie categorieën worden 

onderverdeeld. Zoals we in een eerder bestek 

 137  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen le-
denjaarvergadering van de VNS d.d. 23 december 1947.

 138  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen le-
denjaarvergadering van de VNS d.d. 23 december 1947.

reeds zagen, waren er afzetgebieden waar 

sprake was van handelspolitieke belemmerin-

gen en landen waar de VNS te maken had met 

concurrentie van ander verpakkingsmateriaal. 

Tot slot waren er landen waar hygiënische 

belemmeringen een belangrijke rol speelden.

De eerste categorie betrof zoals gezegd lan-

den waar sprake was van handelspolitieke be-

lemmeringen. Groot-Brittannië, Frankrijk en 

Duitsland zijn daar voorbeelden van. De VNS 

moest zich tot het uiterste inspannen om deze 

exportmarkten niet verloren te laten gaan 

voor de Nederlandse strohulzenindustrie. 

De acties van de VNS op deze exportmarkten 

leverden echter wisselend succes op.

Ook de export van strohulzen naar Argen-

tinië ondervond handelspolitieke moeilijkhe-

den, omdat de Argentijnse autoriteiten geen 

invoerlicenties voor strohulzen verstrekten 

in verband met een tekort aan deviezen. De 

VNS ondernam actie tegen deze overheidsbe-

slissing en zocht contact met de Nederlandse 

landbouwattaché te Buenos Aires. Deze advi-

seerde de fabrikantenorganisatie een scherp 

protest in te dienen bij het Ministerie van 

Economische Zaken, afdeling Buitenlandse 

Economische Betrekkingen, teneinde de 

exportbelangen van de Nederlandse strohul-

zenindustrie beter te behartigen.139 Het ant-

woord van het ministerie liet niet lang op zich 

wachten, maar dit was weinig bemoedigend. 

Zo deelde men de VNS mee dat de Argentijnse 

autoriteiten alleen bereid waren invoerfacili-

teiten voor strohulzen te verschaffen indien 

 139  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven nr. 227 van de VNS aan de leden d.d. 
18 juli 1949.
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er behoefte aan was.140 Enerzijds wisten de 

strohulzenfabrikanten met deze reactie waar 

ze aan toe waren, maar het betekende wel dat 

de Argentijnse exportmarkt een harde noot 

was om te kraken. Wilden de ondernemers 

deze strijd nog wel aangaan? Uit de docu-

mentatie blijkt dat de fabrikanten eieren voor 

hun geld kozen en geen pogingen meer in het 

werk stelden om deze exportmarkt voor zich 

te winnen. Zij staken blijkbaar hun energie 

liever in andere afzetmarkten.

Tot de tweede categorie behoorden landen 

die na de Tweede Wereldoorlog steeds meer 

hun belangstelling verloren voor strohulzen 

als verpakkingsmateriaal. Zoals we zagen, 

was Groot-Brittannië daar een voorbeeld van. 

Ook Nederland, Finland, Zuid-Afrika en de 

Verenigde Staten gaven steeds meer de voor-

keur aan ander verpakkingsmateriaal. Op de 

Nederlandse markt vond de transitie in ver-

pakkingsmethoden vooral in de jaren vijftig 

plaats. In de volgende paragraaf komen we 

daar nog op terug. De belangstelling voor Ne-

derlandse strohulzen was ook niet groot op de 

Finse exportmarkt. Dit blijkt uit de brief van 

het Gezantschap der Nederlanden te Helsinki 

die de VNS in juni 1950 ontving. Men stelde 

hierin: ‘dat in het algemeen hier te lande 

strohulzen niet voor flesverpakking worden 

gebruikt. Men geeft namelijk de voorkeur aan 

kartonnen hulzen, welke hier te lande ver-

vaardigd worden.’141

Ook in Zuid-Afrika gebruikten de meeste 

brouwerijen, distilleerderijen en groothan-

 140  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven nr. 235 van de VNS aan de leden d.d. 
8 augustus 1949.

 141  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven nr. 310 van de VNS aan de leden d.d. 
6 juni 1950.

delaren geen strohulzen als verpakkingsma-

teriaal. De door hen gebruikte verpakkings-

methoden bestonden uit los stro, zaagsel, 

kartonnen hulzen en kisten of kartonnen 

dozen. Men vond in het algemeen strohulzen 

te duur.142 Uit de documentatie blijkt dat in 

de jaren vijftig de Nederlandse strohulzenin-

dustrie vrijwel geen strohulzen naar dit land 

exporteerde.143

Ook de export naar de Verenigde Staten 

verliep niet zo voorspoedig als de VNS had 

gehoopt. Dit blijkt onder meer uit een weinig 

bemoedigend schrijven van de Nederlandse 

handelscommissaris te Chicago. Deze had na-

mens de VNS onderzoek gedaan naar de mo-

gelijkheden voor levering van strohulzen naar 

de Verenigde Staten. Uit dit onderzoek kwam 

naar voren dat men in de Verenigde Staten de 

voorkeur gaf aan hulzen van golfkarton, om-

dat deze minder ruimte innamen, minder vuil 

en stof veroorzaakten en tot minder breuk 

leidden dan strohulzen. Dit betekende echter 

niet dat er in de Verenigde Staten geen belang-

stelling was voor strohulzen uit Nederland. 

Amerikaanse bierbrouwerijen en distilleerde-

rijen hadden in deze jaren regelmatig te kam-

pen met een gebrek aan karton en papier.144

De derde categorie bestond uit landen waar 

niet zozeer de concurrentie van ander ver-

pakkingsmateriaal voor problemen zorgde, 

maar waar het vooral factoren van hygiënische 

aard waren die de strohulzensector parten 

speelden. Insectenplagen, plantenziekten en 

 142  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1: rondschrij-
ven nr. 163 van de VNS aan de leden d.d. 17 september 
1948.

 143  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: circulaire 
nr. 645 van de VNS aan de leden d.d. 13 oktober 1955.

 144  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: rondschrijven nr. 209 van de VNS aan de leden d.d. 
28 mei 1951.
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mond- en klauwzeer zorgden ervoor dat tal 

van landen voorzichtig waren geworden met 

het toelaten van stroproducten, waaronder 

strohulzen. Men eiste in een aantal gevallen 

dan ook een certificaat van ontsmetting of 

een certificaat dat het stro niet uit een besmet 

gebied kwam. Voorbeelden hiervan waren 

Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Ierland, 

IJsland, Zuid-Afrika, Noorwegen, Zweden en 

de Verenigde Staten. Soms verbood het land 

zelfs de import van strohulzen, zoals Colom-

bia, Venezuela en Kenia.145

Niet elk land paste de regels betreffende 

de verpakking van geïmporteerde goederen 

zo strikt toe. Zo waren die in Noorwegen en 

Zwitserland minder streng dan in de Ver-

enigde Staten en Ierland.146 Hoewel zowel de 

Verenigde Staten als Ierland lastig te nemen 

hordes waren voor de Nederlandse strohulzen- 

industrie, was er toch een zekere belangstel-

ling van de fabrikantenorganisatie voor deze 

specifieke exportmarkten.

Voor de Amerikaanse exportmarkt bleek dit 

onder meer uit de veelvuldige contacten die de 

VNS in 1950 had met tal van instanties, zoals 

de Nederlandse ambassade in Washington, de 

Nederlandse Kamer van Koophandel voor de 

Verenigde Staten in Den Haag het Ministerie 

van Landbouw in Den Haag en het Directoraat 

Exportbevordering. Zo stelde op verzoek van 

 145  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven nr. 198 van de VNS aan de leden 
d.d. 3 maart 1949. In dit rondschrijven wordt een 
aantal landen opgesomd dat een certificaat van 
ontsmetting of een certificaat van herkomst eis-
te. Zie tevens ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende 
de VNS, 1949-1950: rondschrijven nr. 253 van de VNS 
aan de leden d.d. 21 oktober 1949.

 146  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven nr. 253 van de VNS aan de leden d.d. 
21 oktober 1949; rondschrijven nr. 284 van de VNS aan 
de leden d.d. 21 maart 1950; rondschrijven nr. 287 van de 
VNS aan de leden d.d. 31 maart 1950.

de VNS de landbouwattaché te Washington 

een onderzoek in naar de importmogelijk- 

heden van strohulzen in de Verenigde Staten. 

De landbouwattaché zag alleen mogelijkhe-

den voor import van Nederlandse strohulzen 

indien zij gemaakt waren van wikkevrij stro 

(stro zonder wikkeplanten) en een bewerking 

hadden ondergaan door het Bureau of Entomo-

logy and Plant Quarantine. Uit een schrijven van 

de United States Department of Agriculture bleek 

vervolgens dat importeurs van Nederlandse 

strohulzen rekening moesten houden met 

aanzienlijke kosten als inspectie, het eventu-

ele uitroken van strohulzen en arbeidsloon. 

Volgens het Department of Agriculture was er 

hierdoor bij Amerikaanse importeurs vrijwel 

geen animo om gebruik te maken van Neder-

landse strohulzen als verpakkingsmateriaal. 

De VNS bleef echter optimistisch. Men zag 

op de Amerikaanse exportmarkt wel degelijk 

mogelijkheden indien de prijs van strohulzen, 

ondanks invoerrechten en eventuele kosten 

van ontsmetting, gunstig zou zijn ten op-

zichte van ander verpakkingsmateriaal. De 

VNS wilde het prijsniveau van de strohulzen 

zodanig aanpassen dat een eventuele Ameri-

kaanse afnemer van strohulzen uit prijsover-

wegingen de ontsmetting voor zijn rekening 

wilde nemen.147 Daartoe wilde men meer zicht 

krijgen op transportkosten en mogelijkheden 

en kosten van desinfectie van strohulzen.148 

Naar aanleiding hiervan volgde een intensieve 

briefwisseling tussen de VNS en betrokken  

 147  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: rondschrijven nr. 382 van de VNS aan de leden d.d. 
14 maart 1951.

 148  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: rondschrijven nr. 387 van de VNS aan de leden d.d. 
27 maart 1951; rondschrijven nr. 395 van de VNS aan de 
leden d.d. 23 april 1951; brief van de VNS aan de firma 
J. B.C. Caron d.d. 22 mei 1951.
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autoriteiten met de intentie een afzetgebied 

voor strohulzen niet verloren te laten gaan.149

Maar waren deze pogingen van de VNS wel 

zo succesvol? Leverde de hulp van de Neder-

landse consulaire vertegenwoordigers en de 

Nederlandse Kamer van Koophandel in de 

Verenigde Staten iets op? Uit de documentatie 

komt het beeld naar voren dat bierbrouwerij-

en en distilleerderijen in de Verenigde Staten 

bij tijd en wijle, door een gebrek aan karton en 

papier, geneigd waren om strohulzen te ge-

bruiken als verpakkingsmateriaal. Daar lagen 

dus kansen voor de Nederlandse strohulzenin-

dustrie. Maar in de loop van 1951 bleek dat de 

moeilijkheden met betrekking tot invoerrech-

ten, transportkosten en desinfectie nog lang 

niet waren overwonnen en dat het aandeel van 

Nederlandse strohulzen naar de Amerikaanse 

exportmarkt buitengewoon gering was.150

Ook op de Ierse exportmarkt waren er pro-

blemen ontstaan, als gevolg van de vrees voor 

mond- en klauwzeer. Het doel van de VNS om 

een opheffing van het Ierse invoerverbod van 

Nederlandse strohulzen te bewerkstelligen 

had in 1949 nog niet tot een gunstig resultaat 

geleid. Om deze reden benaderde men in het 

najaar van 1949 de landbouwattaché te Lon-

den om de zaak van de VNS te bepleiten bij de 

bevoegde Ierse autoriteiten te Dublin.151 Deze 

 149  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: rondschrijven nr. 209 van de VNS aan de leden 
d.d. 28 mei 1951; brief van Landbouwattaché H. J. van 
Kretschmar aan Handelscommissaris E. L. Hechter-
mans d.d. 2 juni 1951; brief van Handelscommissaris 
E. L. Hechtermans aan de VNS d.d. 7 juni 1951.

 150  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: brief van Handelscommissaris E. L. Hechtermans 
aan de VNS d.d. 7 juni 1951.

 151  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven nr. 253 van de VNS aan de leden d.d. 
21 oktober 1949. In deze bron is de integrale brief 
opgenomen van dr. T. Bakker gericht aan de 
VNS.

démarche leverde echter niet het gewenste 

resultaat op.

Wat betekenden de Amerikaanse en Ierse 

maatregelen in de praktijk voor het beleid 

van de VNS? Ondanks de belemmerende be-

palingen liet de VNS de Amerikaanse en Ierse 

exportmarkt niet zomaar links liggen. Het 

onderwerp van de ontsmetting van strohulzen 

in verband met mond- en klauwzeer bleef de 

gemoederen van de fabrikantenorganisatie 

bezighouden. De VNS hield rekening met 

uitbreiding van het aantal landen dat beper-

kende bepalingen in verband met mond- en 

klauwzeer toepaste. De fabrikantenorgani-

satie vond het daarom wenselijk om op zoek 

te gaan naar middelen ter ontsmetting van 

strohulzen of het voorkomen van overbren-

ging van de ziekte.

Concluderend kunnen we vaststellen 

dat de VNS op tal van exportmarkten werd 

geconfronteerd met een aantal specifieke 

problemen. Aan factoren als internationale 

handelsbarrières en concurrentie van ander 

verpakkingsmateriaal was de fabrikanten-

organisatie op de Britse, Franse en Duitse 

exportmarkt al enigszins gewend geraakt. 

De angst voor mond- en klauwzeer en andere 

dieren- of plantenziekten voegde daar een 

nieuwe dimensie aan toe. Hoe bood de VNS 

aan deze factoren het hoofd? Zoals we zagen, 

ging dit niet van een leien dakje. Ondanks 

de optimistische houding en niet aflatende 

dadendrang van de VNS kwam de strohulzen-

sector op de internationale afzetmarkten in 

de loop van de jaren vijftig steeds meer onder 

druk te staan. Vaak was het internationale 

overheidsbeleid een obstakel in het exportbe-

leid van de VNS. Intensief overleg tussen de 

leden van de VNS en met tal van regeringsin-
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stanties leverde in een aantal gevallen niet het 

gewenste resultaat op. Wel blijkt uit de docu-

mentatie dat de onderlinge samenwerking en 

bereidheid voor elkaar op te komen groot was. 

Men zocht in goed overleg naar oplossingen 

voor internationale overheidsmaatregelen en 

schroomde niet om Nederlandse instanties 

voor het eigenbelang in te schakelen. Dat de 

fabrikantenorganisatie bij tijd en wijle in 

zwaar weer verkeerde, had in ieder geval niet 

met het onderlinge functioneren te maken. 

Hoe het de Nederlandse strohulzenfabrikan-

ten verging op de Nederlandse afzetmarkt, 

zien we in de volgende paragraaf.

5.5.7 Nederland

Zoals eerder beschreven kreeg ook de strohul-

zenindustrie in de naoorlogse jaren te maken 

met het overheidsbeleid dat gericht was op 

een gecontroleerde prijsontwikkeling en la-

gelonenbeleid. Zo ging de VNS in november 

1951 over tot een prijsverlaging van 5% voor de 

levering aan binnenlandse distilleerderijen. 

De fabrikantenorganisatie paste deze prijs-

verlaging toe om twee redenen. In de eerste 

plaats hadden enkele leden van de VNS van 

hun afnemers klachten gekregen dat de prijzen 

voor strohulzen te hoog waren. De VNS wilde 

met deze prijsmaatregel voorkomen dat vooral 

grote afnemers zouden overgaan op andere 

verpakkingsmaterialen. Bovendien wees de 

fabrikantenorganisatie de leden erop dat het 

Ministerie van Economische Zaken een ver-

scherpte controle op de kartels uitoefende. Men 

vond het dus raadzaam om daarmee rekening 

te houden bij de prijsstelling van strohulzen.152

 152  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: notulen ledenvergadering VNS d.d. 12 november 
1951.

Het kostte de VNS de nodige moeite om de 

binnenlandse omzet in de jaren vijftig op peil 

te houden. Reeds in 1954 constateerden de fa-

brikanten dat deze behoorlijk was afgenomen. 

Volgens de VNS hield dit in belangrijke mate 

verband met de toepassing door distillateurs 

en wijnhandelaren van andere verpakkings-

materialen zoals kartonnen dozen en gegolfd 

karton. Fabrikant Caron kwam dan ook in 

april 1954 met het voorstel om door middel 

van een gemeenschappelijke reclame de ver-

koop van strohulzen te stimuleren. Dit voor-

stel leidde tot een interne discussie binnen de 

VNS. Sommige fabrikanten vroegen zich af of 

men het binnenlands verbruik van strohulzen 

wel door een gemeenschappelijke reclame kon 

stimuleren. Het was niet de onbekendheid 

met strohulzen, maar juist de bekendheid met 

dit verpakkingsmateriaal die aanleiding gaf 

om over te gaan op andere verpakkingsmetho-

den. Afnemers wilden juist het bij strohulzen-

verpakking onvermijdelijke stof en ongemak 

voorkomen. Bovendien verwachtten deze 

leden van de VNS dat een gemeenschappelijke 

reclame te veel geld kostte. Volgens hen kostte 

het al moeite genoeg om het tempo van de om 

structurele redenen, namelijk de overgang 

naar een ander verpakkingsmateriaal, gestaag 

teruglopende afzet van strohulzen te verlagen. 

Een duidelijke conclusie werd niet getrokken, 

maar het was wel duidelijk dat een aantal 

leden van de VNS het voorstel van Caron niet 

omarmde.153 Later zou het maken van reclame 

niet meer op de agenda van een ledenvergade-

ring worden geplaatst.

Vanaf 1954 beheersten voornamelijk de 

 153  ACA, inv. nr. 307, Stukken betreffende de VNS, 1954-
1955: ledenvergadering VNS d.d. 13 april 1954.
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prijs- en kartelpolitiek op de Nederlandse 

markt de gemoederen van de VNS. Zo had de 

Minister van Economische Zaken in de Staats-

courant van 22 november 1954 een beschikking 

opgenomen waarmee hij liet zien dat collectie-

ve prijsverhogingen een bedreiging vormden 

voor het algemeen evenwicht tussen lonen 

en prijzen. Op basis van deze informatie riep 

de VNS de strohulzenfabrikanten op om ten 

aanzien van het te voeren prijs- en kartelbeleid 

een behoedzame politiek te voeren. Volgens 

de fabrikantenorganisatie toonden de prijzen-

beschikkingen aan dat collectieve prijsverho-

gingen waarvan de noodzakelijkheid voor de 

individuele ondernemingen niet vaststond, 

door een maatregel van de overheid ongedaan 

konden worden gemaakt. Het betekende 

volgens de VNS dat er geen doorberekening 

van een loonsverhoging mocht plaatsvinden 

zonder dat dit binnen het kader van de gehele 

bedrijfsvoering verantwoord was.154

In juni 1956 waren de fabrikanten echter 

van mening dat op den duur een prijsverho-

ging van strohulzen onvermijdelijk was in 

verband met de voortdurende stijging van de 

kostprijzen. Men besloot evenwel de algemene 

conjuncturele ontwikkeling af te wachten en 

pas tot een prijsverhoging over te gaan indien 

er geen andere uitweg meer was. Op deze wij-

ze gaf men gevolg aan het appel van de Mi-

nister van Economische Zaken om zijn beleid 

niet in gevaar te brengen.155

In oktober 1956 besloten de fabrikanten na 

ampel beraad toch over te gaan tot een prijs-

 154  ACA, inv. nr. 307, Stukken betreffende de VNS, 1954-
1955: brief van de VNS aan de leden betreft de prijs- en 
kartelpolitiek d.d. 26 november 1954.

 155  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: notulen 
ledenvergadering VNS d.d. 25 mei 1956.

verhoging voor bierhulzen. De prijzen voor 

hulzen bestemd voor distilleerderijen, drop-

flessen en andere hulzen van grotere omtrek 

wijzigde men vooralsnog niet, omdat men 

rekening wilde houden met het toenmalige 

regeringsbeleid van prijzenstabilisatie. Met 

het oog hierop trachtten de fabrikanten de ge-

stegen kosten als gevolg van verhoogde lonen, 

sociale lasten en andere kosten niet door te be-

rekenen. Daarentegen wilden de fabrikanten 

de fors gestegen grondstofprijs wel verdiscon-

teren in de prijzen voor bierhulzen. De schoof-

stroprijzen waren namelijk in één jaar tijd 

gemiddeld met ƒ 20,- per ton gestegen. Om 

toch het overheidsbeleid enigszins tegemoet 

te komen, verhoogde de fabrikantenorgani-

satie de prijzen voor Nederlandse bierhulzen 

niet met de beoogde 5,5% maar met 4,5%.156

Hoewel het Ministerie van Economische 

Zaken waardering had voor deze houding 

van de VNS, maakte men de fabrikantenorga-

nisatie er toch op attent dat de door de VNS 

gevolgde procedure niet in overeenstemming 

was met de tussen de regering en bedrijfsleven 

gemaakte afspraken. Het ministerie verwees 

naar de op 1 februari 1956 door de werkge-

versbonden afgelegde verklaring betreffende 

het prijsbeleid, waarin men een oproep deed 

om medewerking te verlenen aan de stabi-

lisatie van de prijzen en, waar mogelijk, aan 

de verlaging daarvan. Tevens stelde men in 

deze verklaring dat het ook in geval van sterk 

kostprijsverhogende tendensen aanbeveling 

verdiende niet tot prijsverhoging over te gaan 

 156  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: notulen 
ledenvergadering VNS d.d. 17 oktober 1956; zie tevens 
ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van de 
VNS aan het Ministerie van Economische Zaken d.d. 16 
november 1956.
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dan na overleg met het Ministerie van Eco-

nomische Zaken. Het ministerie verzocht de 

VNS dan ook de aangemelde prijsverhoging te 

herzien en ongedaan te maken. Het ministerie 

wilde alleen toestemming verlenen tot een 

prijsverhoging indien de sector op grond van 

rentabiliteitsgegevens de noodzakelijkheid 

hiervan kon aantonen.157

Naar aanleiding van deze reactie nam de  

secretaris van de VNS, H.D. Salinger, contact 

op met P. Verloren van Themaat, directeur 

voor ordeningsvraagstukken van het Mini- 

sterie van Economische Zaken. Tevens kreeg 

het ministerie een uitvoerig schrijven van 

de VNS naar aanleiding van de bezwaren die 

men had ten aanzien van de prijsverhoging 

van bierhulzen voor de Nederlandse markt. 

Hierin verzocht de VNS het ministerie over 

de geuite bezwaren heen te stappen en de 

strohulzensector te ontheffen van de taak een 

rendementsberekening van de strohulzenin-

dustrie te overleggen. De VNS achtte het op-

stellen van een rentabiliteitsberekening juist 

in deze kleine Nederlandse bedrijfstak buiten-

gewoon moeilijk, omdat de meeste bedrijven 

immers gemengde bedrijven waren. Zo waren 

alle firma’s tevens handelaar van bossenstro 

en pakstro. Verder vervaardigde de ene firma 

naast strohulzen ook stromatten, strokoord 

en bouwplaten. Een andere onderneming 

produceerde naast strohulzen ook matrassen. 

De fabrikantenorganisatie achtte daarom een 

bedrijf dat alleen strohulzen vervaardigde en 

een minimale omzet en rendement had, voor 

een rendementscalculatie niet representatief 

genoeg. Naast deze argumenten herhaalde de 

 157  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van 
het Ministerie van Economische Zaken aan de VNS d.d. 
8 december 1956.

VNS de in een eerder bestek gedane redenen. 

Zo respecteerde de strohulzenindustrie tot 

dan toe het prijsbeleid van de minister van 

Economische Zaken. Dit uitte zich in het niet 

doorberekenen van de verhoging van lonen, 

sociale lasten en andere onkosten. Bovendien 

wees de VNS op het feit dat de minister van 

Economische Zaken er steeds blijk van had 

gegeven dat hij prijsverhogingen die zich uit-

sluitend baseerden op een prijsverhoging van 

grondstoffen, met souplesse behandelde.158

De reactie van het Ministerie van Economi-

sche Zaken op de argumenten van de VNS was 

voor de strohulzenindustrie teleurstellend. In 

de brief van 1 februari 1957 gaf de directeur-ge-

neraal van Handel en Nijverheid, J.H.D. van 

der Kwast, aan dat hij nog steeds niet over-

tuigd was van de noodzakelijkheid van de 

voorgenomen prijsverhoging door de VNS. 

Hij had vooral bezwaar tegen het feit dat de 

strohulzensector de verlaging van de schoof-

stroprijs in 1955-1956 niet had doorberekend 

in de prijs van bierhulzen. Van der Kwast ging 

dan ook niet akkoord met de prijsverhoging.159

De VNS liet zich echter niet door de bezwa-

ren van het Ministerie van Economische Za-

ken uit het veld slaan. Weliswaar was men op 

de hoogte van de weinig toegeeflijke houding 

van het ministerie, dat slechts in uitzonderlij-

ke gevallen toestemming verleende voor prijs-

verhogingen, maar de fabrikantenorganisatie 

beet zich vast in deze kwestie. De VNS zond 

daarop een brief met een uitvoerige argumen-

 158  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van 
de VNS aan de leden d.d. 14 december 1956; zie tevens 
ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: notulen 
ledenjaarvergadering d.d. 18 december 1956.

 159  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van 
de VNS aan de leden d.d. 1 februari 1957. In deze brief 
had het secretariaat ook het antwoord van het 
Ministerie van Economische Zaken toegevoegd.
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tatie teneinde de bezwaren van het ministerie 

te weerleggen en uiteindelijk toestemming te 

krijgen voor een prijsverhoging met 4,5% voor 

de bierfleshulzen.160 Men wees het ministerie 

op de gestegen kosten van schoofstro, garen, 

lonen, sociale lasten en transport.161 De VNS 

hoopte met deze argumenten het Ministerie 

van Economische Zaken te overtuigen van de 

noodzaak om over te gaan tot een prijsverho-

ging van 4,5% voor de bierfleshulzen.

Hiermee boekte de VNS succes. Op 6 april 

1957 trok de directeur-generaal van de Prijzen 

zijn bezwaar tegen een prijsverhoging voor 

bierhulzen in en kreeg de strohulzensector 

toestemming om de prijzen aan te passen. Dit 

gebeurde omdat de directeur-generaal een 

beter inzicht had gekregen in de kostprijssi-

tuatie van de bedrijfssector en ook omdat de 

invloed van de prijsverhoging op de export-

situatie van de Nederlandse bierindustrie 

nihil was. De prijs van strohulzen bestemd 

voor de Nederlandse markt kon dus voortaan 

met 4,5% worden verhoogd. Wel wenste het 

ministerie dat de verhoogde prijzen voor bier-

hulzen slechts als richtprijzen zouden worden 

aangehouden. Overeenkomstig deze wens 

verklaarde de VNS op 8 april 1957 de prijzen 

in kwestie tot richtprijzen. Dit hield in dat in 

het geval individuele leden van de VNS van 

plan waren af te wijken van de richtprijzen, 

het secretariaat daarvan op de hoogte moest 

worden gesteld. Het secretariaat kon deze in-

formatie dan aan de andere leden mededelen, 

zodat men dienovereenkomstig kon reageren. 

 160  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van de 
VNS aan de leden d.d. 1 februari 1957.

 161  ACA, inv. nr. 163, Correspondentie 1957: brief met te-
genargumenten van de VNS gericht aan het Ministerie 
van Economische Zaken d.d. 15 maart 1957. Deze brief 
bevat 9 argumenten.

Hiermee wilde de VNS vermijden dat oncon-

troleerbare beweringen van een afnemer dat 

een concurrent goedkoper had aangeboden, 

aanleiding zou kunnen geven tot een besluit 

van een lid de prijsverhoging van 4,5% niet of 

slechts ten dele toe te passen.162 De VNS wilde 

tot elke prijs de gelederen gesloten houden.

In februari 1959 kwam bij de VNS het 

bericht binnen dat de minister van Economi-

sche Zaken, Jelle Zijlstra, door de veranderde 

conjuncturele omstandigheden tot een libe-

ralisering van het overheidsbeleid overging. 

Dit hield in dat voorafgaand overleg met het 

Ministerie van Economische Zaken over voor-

genomen prijsverhogingen niet langer nood-

zakelijk was in sectoren waar de concurrentie 

bevredigend werkte. Dit was ook het geval in 

sectoren waar de prijsvorming onder invloed 

stond van kartelmatige bindingen, zoals de 

strohulzenindustrie. Wel bleef het prijsbeleid 

van de minister erop gericht om verlagingen 

in de prijzen van grond- en hulpstoffen door 

te berekenen in de eindprijzen. Stijging van 

grond- en hulpstoffen mochten echter in de 

prijzen worden doorberekend. De minister 

behield zich wel het recht voor te allen tijde de 

absolute hoogte van de kartelprijzen aan een 

nader onderzoek te onderwerpen.163

Dit leek een positieve ontwikkeling voor de 

strohulzenindustrie. Toch doemden er eind ja-

ren vijftig donkere wolken op aan de horizon. 

Zo liep in algemene zin de afzet van strohul-

zen terug. De fabrikanten vermoedden dat aan 

 162  ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: brief van 
het Ministerie van Economische Zaken d.d. 6 april 1957; 
zie tevens ACA, inv. nr. 161, Correspondentie 1956-3: 
brief van de VNS aan de leden d.d. 8 april 1957 en ACA, 
inv. nr. 165, Correspondentie 1958: overzicht van de 
werkzaamheden van de VNS in het jaar 1957.

 163  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: circulaire  
no. 746 aan de leden van de VNS d.d. 24 februari 1959.
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de dalende afzet van strohulzen conjuncturele 

en bijzondere redenen ten grondslag lagen. 

Voor de Nederlandse afzetmarkt weet de VNS 

de vermindering van de afzet aan de beste-

dingsbeperking die zich in Nederland steeds 

meer deed gevoelen. Als bijzondere reden voor 

de afzetdaling bij de strohulzenindustrie zag 

men de overgang naar andere verpakkings-

materialen en de toenemende vervanging van 

bierflessen door blikjes.164

Concluderend kan worden gesteld dat de 

VNS zich in algemene zin constructief opstel-

de ten aanzien van het prijsbeleid van de Ne-

derlandse regering. Dat was erop gericht om 

de prijzen niet al te zeer te laten stijgen. Om 

deze reden voerde de VNS in de jaren vijftig 

een behoedzame politiek ten aanzien van het 

prijsbeleid, zelfs op momenten dat de kosten 

voor de fabrikanten sterk aan het stijgen wa-

ren. Vanaf 1956 was een prijsverhoging van 

bierhulzen dan ook niet langer meer te ver-

mijden. In het kader van het algemeen prijs-

beleid in Nederland, maakte het Ministerie 

van Economische Zaken hiertegen bezwaar. 

Deze bezwaren van het ministerie waren tot 

april 1957 onderwerp van uitgebreide gedach-

tewisselingen en correspondentie tussen het 

secretariaat en de leden van de VNS en tussen 

de secretaris van de VNS en het ministerie. In 

deze fase toonde de VNS daadkracht, overre-

dingskracht en doorzettingsvermogen. De 

fabrikantenorganisatie weerde zich kranig 

en realiseerde uiteindelijk een goed resultaat 

voor de strohulzenfabrikanten. De regering 

stapte over haar bezwaren heen en stond een 

prijsverhoging toe. Op de Nederlandse markt 

 164  ACA, inv. nr. 163, Correspondentie 1957: notulen 
ledenvergadering van de VNS d.d. 24 oktober 1957.

werkten zowel endogene factoren als exogene 

factoren in het voordeel van de VNS. Er was 

sprake van een eenheid onder de fabrikan-

ten. Met goede argumenten nam men het op 

tegen de overheid en wist deze vervolgens te 

overtuigen. De enige exogene factor waarop 

de fabrikantenorganisatie geen of nauwelijks 

grip had, was de zich wijzigende markt voor 

verpakkingsmaterialen. Evenals op de Britse 

afzetmarkt kreeg men in Nederland steeds 

meer belangstelling voor karton als verpak-

kingsmateriaal. Bovendien verving men op de 

binnenlandse markt bierflessen steeds meer 

door blikjes. Hier had de strohulzensector 

geen antwoord op.

 5.6  De schoofstrokwestie

Zoals we in het voorgaande hebben 

gezien, kreeg de strohulzensector in 

de naoorlogse periode te maken met diverse 

bedreigingen, zoals de handelspolitiek van 

een aantal exportlanden en de opkomst van 

substitutieproducten. Ook de grondstof-

voorziening was zo’n probleem waartegen de 

strohulzenindustrie zich trachtte te wapenen. 

Ten aanzien van de schoofstrovoorziening 

kenmerkte de naoorlogse periode zich door 

grote fluctuaties. Het ene moment beschikten 

de fabrikanten over voldoende schoofstro, het 

andere moment was er sprake van een strote-

kort. Dit met enige regelmaat terugkerende 

probleem speelde de strohulzensector vooral 

in de jaren vijftig parten. In deze paragraaf 

gaan we dan ook nader in op deze problema-

tiek en geven we antwoord op de vraag hoe de 

strohulzenfabrikanten hiermee omgingen. 

In hoeverre waren de acties van de VNS ten 

aanzien van deze specifieke kwestie succesvol 
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fabrikanten steeds minder over voldoende en 

goed schoofstro konden beschikken. Dit lever-

de tekorten op waardoor de prijzen van deze 

grondstof steeds verder opliepen.165 Onge-

twijfeld zal deze factor een zekere rol hebben 

gespeeld, maar de opvatting van Verhoog en 

Warmerdam is op zijn minst vrij eenzijdig en 

zeker niet volledig. Sterker nog, in het bron-

nenmateriaal wordt het gebruik van combines 

vrijwel niet genoemd als factor die tot tekor-

ten aan schoofstro leidde. In de notulen en 

jaaroverzichten rept de VNS hier nauwelijks 

over en zijn het eerder klimatologische om-

standigheden, de export van schoofstro, inci-

dentele omstandigheden en een veranderende 

mentaliteit van de boer en de gewijzigde 

structuur van het boerenbedrijf die voor pro-

blemen in de grondstofvoorziening zorgden. 

In het vervolg gaan we hierop nader in.

De eerste oorzaak betrof klimatologische 

omstandigheden. Deze speelden een belang-

rijke rol in het prijsniveau van schoofstro. 

Reeds in 1947 constateerden de fabrikanten 

een strotekort van 20%. De ondernemers we-

ten de tegenvallende opbrengst van stro aan 

weersomstandigheden. Er was sprake van een 

grote droogte, waarvan niet alleen de veehou-

derij, maar ook de strokarton- en strohulzen- 

industrie hinder ondervonden. Hierdoor ver-

wachtte de strohulzensector een toename van 

het gebruik van roggestro door boeren om het 

tekort aan veevoer op te vangen.166

Tabel 25 toont de gemiddelde schoofstro-

prijzen aan in Nederland tussen 1949 en 1959. 

Slechte weersomstandigheden waren in 1954, 

 165  Verhoog en Warmerdam, For a world wide good 
night, 25-26.

 166  ACA, inv. nr. 134, Correspondentie 1947: notulen VNS 
d.d. 25 augustus 1947.

Jaar
Gemiddelde  

stroprijs in guldens

1947 65,71

1948 65,33

1949 64,40

1950 51,66

1951 88,60

1952 71,00

1953 85,71

1954 116,52

1955 93,86

1956 114,22

1957 89,46

1958 128,06

1959 150,00

Tabel 25. Gemiddelde schoofstroprijzen in 

Nederland, 1947-1959. Bronnen:  inv. nrs. 146 

t/m 168, Correspondentie 1947 t/m 1959: notulen 

ledenvergaderingen 1947 tot en met 1959/overzicht 

werkzaamheden van de VNS in het jaar 1959.

en welke rol hebben interne verhoudingen 

daarin gespeeld?

Een aantal oorzaken was verantwoordelijk 

voor het strotekort. Verhoog en Warmerdam 

gaan in hun boek For a world wide good night 

nader in op de teloorgang van de strohul-

zenindustrie. Volgens beide auteurs is een 

tweetal oorzaken debet aan de neergang van 

deze industrietak. Allereerst wijzen zij op 

de komst van nieuwe verpakkingsmethoden 

die de strohulzen langzaam maar zeker van 

het toneel verdreven. In de tweede plaats 

verdween volgens Verhoog en Warmerdam 

langzamerhand het soort stro dat geschikt was 

voor strohulzen. Dit laatste wijten zij aan de 

komst van grote moderne dorsmachines, de 

zogenoemde combines. Deze maakten het stro 

onbruikbaar voor strohulzen, waardoor de 
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1955, 1956, 1958 en 1959 verantwoordelijk 

voor tegenvallende oogsten. In die jaren be-

taalden de fabrikanten een hogere prijs voor 

het schoofstro. Met enige regelmaat trachtten 

de strohulzenfabrikanten door middel van 

schoofstroregelingen de prijzen voor schoof-

stro niet al te zeer te laten stijgen. Dit had 

onder meer te maken met de stro-oogsten. 

Deze konden bij tijd en wijle overvloedig zijn, 

waardoor de prijzen van schoofstro werden 

verlaagd. In het geval van tegenvallende oog-

sten steeg het prijsniveau.

De diverse schoofstroregelingen geven ons 

een goed beeld van de manier waarop de VNS 

ten aanzien van de schoofstrokwestie intern 

functioneerde. Eén ervan is goed gedocumen-

teerd en geeft ons inzicht in het handelen van 

de fabrikanten. Het betreft de schoofstrorege-

ling die in de ledenvergadering van 9 februari 

1949 aan de orde kwam. De kern hiervan was 

dat alle leden, behalve Notten, zich akkoord 

verklaarden voor schoofstro geen hogere prijs 

te betalen dan ƒ 70,- per ton, inclusief commis-

sie. Bij franco levering zouden de effectieve 

vrachtkosten bij de genoemde prijs van ƒ 70,- 

worden geteld. Bij iedere overtreding van deze 

aangegane verplichting zou een boete van  

ƒ 5.000,- moeten worden betaald. Fabrikant 

Notten ging echter niet akkoord met de rege-

ling. Hij vond de boete te hoog en verkoos bo-

vendien een vrije boven een gebonden schoof-

stroprijs. De voorwaarden voor deze regeling 

ontbraken hiermee. Ieder lid was daarom vrij 

schoofstro tegen iedere willekeurige prijs te 

kopen. Desondanks onderschreven de andere 

leden de regeling wel.167

Niet lang daarna bleek echter dat VNS-lid 

 167  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: rondschrijven nr. 202 aan de leden van de VNS d.d. 
17 maart 1949.

| Afbeelding 35. Luchtfoto van de Strohulzenfabriek van Van Goch, 1930-1940.
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Van Goch bij strohandelaar Lammers tegen 

een hogere prijs stro had ingekocht dan was 

afgesproken. Hij had zich hiermee formeel niet 

aan de afspraak gehouden. Van Goch erkende 

dit tijdens de ledenvergadering van 1 april 1949 

en trok het boetekleed aan. Hij verklaarde zich 

bereid tot het betalen van een vrijwillige boete 

van ƒ 500,-. De documentatie geeft niet aan 

waarom de VNS genoegen nam met een veel 

lagere boete dan voorheen was afgesproken. 

Wellicht had dit te maken met het feit dat Van 

Goch ruiterlijk bekende dat hij niet conform 

de afspraken had gehandeld en de VNS hem 

niet het vel over de oren wilde halen. Hij kon 

in ieder geval op steun rekenen vanuit de fabri-

kantenorganisatie. Zo kreeg Van Goch steun 

van fabrikant Coenen, die verklaarde dat Van 

Goch was beïnvloed door de handelwijze van 

vennoot Diks. Diks had immers de firma Lam-

mers aangeboden een hogere prijs voor schoof-

stro te betalen dan de afgesproken regeling. 

Hoewel deze koop niet tot stand was gekomen, 

was Coenen solidair met Van Goch en betaalde 

een vrijwillige boete van ƒ 250,-. Hiermee be-

schouwden de overige fabrikanten de zaak als 

afgedaan en sloten de gelederen zich weer.168

Tijdens dezelfde ledenvergadering kwam 

men tot een aanpassing van de schoofstrore-

geling. De meeste leden namen deze na een 

interne discussie aan. Met dit concept, dat 

enkele veranderingen kende ten opzichte van 

eerdere regelingen, wilde het secretariaat van 

de VNS duidelijk een vinger aan de pols hou-

den. Zo diende iedere fabrikant aan het secre-

tariaat van de VNS op te geven hoeveel schoof-

stro hij per 1 maart 1949 in zijn magazijn had 

 168  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenvergadering VNS d.d. 1 april 1949.

en hoeveel hij in de maanden september 1948 

tot en met februari 1949 had verwerkt. Op 

basis hiervan stelde het secretariaat het gemid-

delde verbruik van schoofstro vast. Fabrikan-

ten die in verhouding tot hun toekomstig ver-

bruik de minste voorraad hadden, kregen van 

de VNS extra schoofstro toegewezen. Ook was 

iedere fabrikant verplicht maandelijks aan het 

secretariaat van de VNS een verzamelstaat van 

de inkoop van schoofstro op te sturen onder 

vermelding van hoeveelheid, betaalde prijs en 

naam van de leverancier. Deze gegevens moes-

ten te allen tijde door het secretariaat van de 

VNS kunnen worden gecontroleerd.169

Fabrikant Notten bleef echter dwarsliggen 

en onderschreef, tot misnoegen van de ande-

re leden, deze schoofstroregeling niet.170 Dit 

conflict betekende dat Notten steeds minder 

heil zag in een verdere deelname aan de VNS. 

In de jaren daarna volgden nog enkele andere 

aanvaringen met de overige leden van de VNS, 

waarna hij op 31 december 1954 besloot voor 

het lidmaatschap van de VNS te bedanken.171

Ook de export van schoofstro baarde de 

VNS in de naoorlogse jaren steeds meer zor-

gen. Deze tweede oorzaak van het tekort aan 

schoofstro noopte de fabrikantenorganisatie 

in de loop van 1947 tot het ondernemen van 

actie. Het secretariaat van de VNS zocht con-

tact met het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 

Ruwvoeder met het doel de export van schoof-

stro aan banden te leggen. Deze grondstof 

was namelijk in verschillende handelsakkoor-

den opgenomen, zoals die met Zwitserland, 

 169  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenvergadering d.d. 1 april 1949.

 170  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: notulen ledenvergadering d.d. 25 januari 1950.

 171  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: notulen 
ledenjaarvergadering d.d. 13 januari 1955.
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Frankrijk en België. Na moeizame onderhan-

delingen met het bedrijfschap en na een in-

spectietocht van het bedrijfschap bij verschil-

lende strohulzenfabrikanten slaagde de VNS 

erin voorlopig de export van schoofstro naar 

Duitsland te voorkomen en die naar Frankrijk 

en Zwitserland tot een minimum te beperken. 

Daarbij kreeg de VNS ook steun van het Cen-

trale Bierbrouwerijkantoor.172

Tot in de jaren vijftig bleef de export van 

schoofstro de gemoederen van de strohulzen-

fabrikanten bezighouden. Zo benaderde de 

VNS in november 1950 ir. Hekma Wierda van 

het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoe-

der om de belangen van de strohulzensector 

ten aanzien van deze kwestie niet uit het oog 

te verliezen. Met een cijfermatige onderbou-

wing trachtte men hem ertoe te bewegen 

de export van schoofstro af te remmen.173 

Hoewel het bedrijfschap het probleem on-

derkende, wees men de export van schoofstro 

toch niet geheel af. Het bedrijfschap wilde 

ook rekening houden met de belangen van de 

strohandelaren, die voor een belangrijk deel 

waren gericht op de export van stro. Wel was 

men de stroverwerkende industrie ter wille 

en maakte men zich sterk voor de invoer van 

graanstro. In beginsel stond het bedrijfschap 

alleen stro-import toe indien het stro door-

verkocht en geleverd zou worden aan de 

stroverwerkende industrie. Het bedrijfschap 

 172  ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948: circulaire nr. 
188 van de VNS aan de leden d.d. 7 januari 1948.

 173  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: brief VNS aan het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder d.d. 17 november 1950. Zie tevens ACA, 
inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS: circulaire nr. 
348 van de VNS aan de leden d.d. 21 november 1950. De 
VNS becijferde dat de fabrikanten per kwartaal 
moesten beschikken over minimaal 2000 ton 
schoofstro.

gaf eind november 1950 toestemming voor 

de import van 25.000 ton stro uit Duitsland 

en 5000 ton uit Frankrijk. Daarbij besloot 

het bedrijfschap het in te voeren graanstro 

te belasten met een heffing van ƒ 4,- per ton. 

Deze bedragen wilde men in een strofonds 

storten dat ten goede moest komen aan de 

stroverwerkende industrie.174

De VNS juichte de import van graanstro 

ten zeerste toe in verband met de onvol-

doende aanvoer van stro. Desondanks vond 

de fabrikantenorganisatie de instelling van 

een strofonds door middel van een import-

heffing van ƒ 4,- per ton niet gunstig voor de 

strohulzenindustrie. Naar de mening van de 

VNS betekende dit in feite een verhoging van 

de binnenlandse stroprijs, omdat deze zich 

aan de hogere importprijs zou optrekken. De 

fabrikantenorganisatie achtte een mogelijke 

prijsverhogende werking voor de Nederlandse 

strohulzenindustrie ongewenst.175 Het be-

drijfschap was gevoelig voor de argumentatie 

van de VNS en schrapte enige dagen later als-

nog de importheffing en het strofonds.176

Ten aanzien van de export van schoofstro 

kwam het bedrijfschap de VNS voorlopig 

nog niet tegemoet. Dit bleek uit de reactie 

van ir. Hekma Wierda van 28 juni 1951 op het 

hernieuwde verzoek van de fabrikantenorga-

nisatie om de schoofstrovoorziening op peil te 

houden. Hij achtte het, gelet op de belangen 

 174  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 
1949-1950: brief van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder aan alle belanghebbenden bij de import van 
stro d.d. 20 november 1950.

 175  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 1949-
1950: brief van de VNS aan het Bedrijfschap voor Hooi, 
Stro en Ruwvoeder d.d. 1 december 1950.

 176  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 
1949-1950: brief van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder aan alle belanghebbenden bij de import van 
stro d.d. 6 december 1950.
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 | Afbeelding 36. Vaststelling van schoofstroprijzen door de CINKO.
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van de exporteurs van schoofstro en op de 

blijkbaar geringe export, niet verantwoord om 

onder deze omstandigheden de uitvoer van 

schoofstro te beperken of stop te zetten. Wel 

zegde Hekma Wierda alle medewerking toe bij 

de invoer van schoofstro. Ook de door de VNS 

overwogen maatregelen om de inkoop van 

schoofstro te coördineren en de handelaren en 

boeren redelijke prijzen voor het schoofstro in 

het vooruitzicht te stellen, konden rekenen op 

zijn goedkeuring.177

Als reactie hierop begon een aantal le-

den van de VNS met de centrale inkoop van 

schoofstro, in het vervolg CINKO (Centrale 

Inkoop) genoemd. Hierdoor verbeterde de 

positie van de strohulzenindustrie in 1952 

aanmerkelijk.178 Bij de CINKO waren de vol-

gende fabrikanten aangesloten: The ‘Asten’ 

Straw Works Company Ltd, Coenen & Co, 

strohulzenfabriek ‘Echt’, J.B.C. Caron en W. 

van Engelen-Vugts.179 Van de strohulzenfabri-

kanten die niet bij de CINKO waren aangeslo-

ten, verwachtten de CINKO-leden wel dat ook 

zij zich hielden aan de door hen gehanteerde 

stroprijzen.180 Naar alle waarschijnlijkheid 

gebeurde dit ook, want uit de gegevens van 

een aantal ledenvergaderingen blijkt dat de 

fabrikanten tevreden waren over het bestaan 

en functioneren van de CINKO. Zij behoedde 

vooral in de jaren 1951 tot 1956 de strohulzen-

fabrikanten niet alleen voor een verdere stij-

 177  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: notulen ledenvergadering VNS d.d. 25 juni 1951.

 178  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: notulen ledenjaarvergadering VNS d.d. 14 januari 
1952.

 179  ACA, inv. nr. 150, Correspondentie 1953-2: vertrou-
welijke brief van W. van Engelen-Vugts aan de andere 
leden van de CINKO d.d. 24 september 1953.

 180  ACA, inv. nr. 150, Correspondentie 1953-2: brief van 
W. van Engelen-Vugts aan de strohulzenfabrikanten 
d.d. 2 augustus 1952.

ging van de schoofstroprijzen. Zij was er ook 

de reden van dat de strohulzenfabrikanten de 

periodes van schoofstroschaarste redelijk kon-

den doorkomen.181

Toen de schoofstroprijs tegen het einde van 

1951 nog verder dreigde te stijgen, wendde de 

VNS zich weer tot het bedrijfschap. De export 

van schoofstro naar Frankrijk liet namelijk 

een fors opdrijvende ontwikkeling zien die 

de fabrikantenorganisatie ten zeerste veront-

rustte. Zo ontvingen strohandelaren voor de 

export van schoofstro ƒ 125,- per ton, hetgeen 

hen in staat stelde om de boer ƒ 110,- per ton 

schoofstro te betalen. Zoals uit tabel 25 blijkt, 

was dit ƒ 21,40 per ton meer dan de gemiddel-

de stroprijs in 1951. De VNS stelde daarom het 

Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder op 

26 november 1951 voor tot een exportheffing 

bij de uitvoer van schoofstro over te gaan, ten-

einde te voorkomen dat door het stijgen van 

de schoofstroprijzen de export van strohulzen 

in gevaar zou worden gebracht. Ook in deze 

kwestie was het optreden van de VNS succes-

vol. Zo leidde overleg tussen het bestuur van 

de VNS en Toppinga en Hekma Wierda na-

mens het bedrijfschap tot een stopzetting van 

de export van schoofstro. Volgens beide partij-

en zou dit beter leiden tot het gewenste doel 

dan een exportheffing. Onder de voorwaarde 

dat de strohulzenindustrie zich verplichtte 

door de handel aangeboden schoofstro af 

te nemen voor ƒ 100,- per ton, besloot het 

bedrijfschap de minister van Landbouw een 

maatregel tot beperking van de uitvoer van 

schoofstro voor te leggen. Het Ministerie van 

Landbouw keurde de maatregel goed, maar 

 181  ACA, inv. nr. 158, Correspondentie 1955-2: notulen 
ledenjaarvergadering VNS d.d. 13 januari 1955.
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verbond hieraan wel de voorwaarde dat er één 

regeling zou komen tussen de strohulzenin-

dustrie en de schoofstrohandel met de afzet 

als centraal thema. Uiteindelijk kwam er een 

regeling tot stand die de belangen van zowel 

de strohulzenindustrie als de strohandel be-

hartigde.182

Ook incidentele omstandigheden konden 

verantwoordelijk zijn voor een strotekort. De 

devaluatie van de Nederlandse gulden in 1949 

ten opzichte van de Belgische, de Zwitserse en 

de Franse franc en de Duitse mark was daar 

een voorbeeld van. Deze stimuleerde volgens 

de VNS de schoofstro-export naar genoemde 

landen, omdat een hogere opbrengst van deze 

export werd verkregen in Zwitserland van 

circa 30%, in België van circa 20%, in Frankrijk 

en Duitsland van circa 12%. Het secretariaat 

van de VNS zocht naar aanleiding hiervan 

contact met het Bedrijfschap voor Hooi, Stro 

en Ruwvoeder. Men verzocht het bedrijfschap 

iedere veertien dagen een overzicht te geven 

over de schoofstro-export. Op deze wijze was 

het secretariaat beter op de hoogte van de om-

vang hiervan. Men kon dan tijdig een protest 

indienen wanneer de export van schoofstro 

tekorten voor de binnenlandse markt zou 

opleveren.183

Een ander voorbeeld van incidentele om-

standigheden betrof de watersnoodramp 

van februari 1953. De aanvoer van schoofstro 

kwam praktisch geheel tot stilstand, omdat 

er stro aan Rijkswaterstaat ter beschikking 

moest worden gesteld om de dijken te repare-

 182  ACA, inv. nr. 148, Correspondentie 1952: rondschrij-
ven nr. 421 van de VNS aan de leden d.d. 5 januari 1952.

 183  ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de VNS, 
1949-1950: notulen ledenvergadering van de VNS d.d. 5 
oktober 1949.

ren. Hierdoor dreigde er stagnatie te ontstaan 

in de productie van strohulzen. Vandaar dat 

ook nu weer de VNS een beroep deed op het 

Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder in 

de hoop dat deze instantie alle maatregelen 

zou nemen om de strohulzenindustrie zo 

veel mogelijk in staat te stellen om het nog 

beschikbare schoofstro aan te kopen.184 De 

strohulzenindustrie kreeg daarbij hulp van 

het Centraal Brouwerij Kantoor, dat in een 

schrijven aan Hekma Wierda op de belangen 

van de Nederlandse exportbrouwerijen wees. 

Zij waren immers in hoge mate betrokken bij 

de strohulzenvoorziening.185

De aanhoudende druk van de VNS op het 

bedrijfschap in combinatie met de hulp van 

het Centraal Brouwerij Kantoor leidde in 

maart 1953 tot een handhaving van het uit-

voerverbod van schoofstro, met uitzondering 

van de export naar België en Luxemburg. 

Ook het Ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening keurde dit besluit van het 

bestuur van het bedrijfschap goed.186 Voorlo-

pig waren de belangen voor zowel de strohul-

zenindustrie als de Nederlandse exportbrou-

werijen veilig gesteld.

Ook in de jaren hierna had de strohulzen-

sector met enige regelmaat te kampen met een 

geringe aanvoer van het schoofstro als gevolg 

van weersomstandigheden en export van 

schoofstro. Tegen het einde van de jaren vijf-

 184  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: brief VNS aan het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder d.d. 16 maart 1953.

 185  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 
1951-1953: brief van het Centraal Brouwerij Kantoor 
te Amsterdam aan het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder d.d. 23 maart 1953.

 186  ACA, inv. nr. 306, Stukken betreffende de VNS, 1951-
1953: circulaire no. 539 en 541 van de VNS aan de leden 
d.d. respectievelijk 27 maart 1953 en 3 april 1953.
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tig signaleerde de VNS echter ook een andere 

ontwikkeling die men verantwoordelijk acht-

te voor het groeiende tekort aan schoofstro. Zo 

wees de fabrikantenorganisatie op een gewij-

zigde structuur van het boerenbedrijf. Gelei-

delijk was door de meer lucratieve veefokkerij 

de landbouw op de tweede plaats gekomen, 

waardoor het verbouwen van rogge sterk aan 

populariteit had ingeboet. Bovendien had 

de boer door de zich uitbreidende veestapel 

meer behoefte aan stro dan vroeger. Ten slotte 

was de aanmaak van schoofstro voor de boer 

veel bewerkelijker dan het eenvoudig persen 

van het stro tot het voor de industrie interes-

santere pakstro. Dit alles leidde ertoe dat de 

boer nog maar weinig interesse had voor de 

aanmaak van schoofstro.187 Ook hadden de 

fabrikanten te maken met een toenemende 

vraag naar binnenlands stro voor de vervaar-

diging van matten voor de afdekking van var-

kens- en kippenhokken en een toegenomen 

vraag naar stro bij de kartonindustrie.188 Deze 

omstandigheden noodzaakten de fabrikanten 

hun behoefte aan schoofstro in toenemende 

mate tegen hoge prijzen buiten Nederland te 

voorzien. Voor het schoofstro uit het buiten-

land betaalden de Nederlandse fabrieken in 

1959 gemiddeld ƒ 194,12 per ton. Ter vergelij-

king: op de Nederlandse markt betaalden de 

strohulzenfabrikanten in datzelfde jaar ƒ 150,- 

per ton, maar zoals gezegd, hier was moeilijk 

aan te komen.

Deze veranderende ontwikkelingen leidden 

uiteindelijk tot een interne discussie bij de 

 187  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: notulen 
ledenjaarvergadering d.d. 4 maart 1959.

 188  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: notulen le-
denvergadering VNS d.d. 22 december 1959. Zie tevens 
ACA, inv. nr. 168, Correspondentie 1960-1: overzicht 
van de werkzaamheden van de VNS in 1959.

VNS. Sommige leden waren de mening toe-

gedaan dat de strohulzenindustrie er op den 

duur niet aan ontkwam zich onafhankelijk te 

maken van de boer door zelf te gaan dorsen en 

schudden. Zo was er informatie beschikbaar 

van de strohulzenfabrikanten te Asten en Echt 

die deze weg reeds waren ingeslagen. Zij haal-

den het koren met vrachtauto’s bij de boer en 

dorsten dit in de fabriek. Hierna leverde men 

het graan af bij de boer. Vervolgens sorteerde 

vakkundig en gespecialiseerd personeel het 

stro. De boer bleef dus eigenaar van het koren 

en hoefde geen tijd en mensen beschikbaar te 

stellen voor de aanmaak van schoofstro.

De fabrikanten realiseerden zich wel dat, 

om tot een centrale aanmaak van schoofstro 

voor de gehele strohulzenindustrie te komen, 

er nog tal van vraagstukken opgelost moesten 

worden. Zo bleef een geregelde aanvoer van 

schoofstro steeds een onzekere factor en ook 

de omstandigheden in de verschillende stre-

ken waren niet gelijk. Ook diende de sector te 

beschikken over opslagruimten en moesten 

er machines worden aangeschaft. Bovendien 

moest er worden nagegaan of de exploitatie 

van een dergelijk permanent bedrijf econo-

misch wel verantwoord was. Op dat moment 

was de strohulzensector echter nog niet zo 

ver en poogde men door vroegtijdig te kopen 

en door het vormen van buffervoorraden een 

betere grondstoffenvoorziening te bereiken.

Door de geringe aanvoer van schoofstro 

steeg de prijs van deze grondstof in de eerste 

maanden van 1959 tot ƒ 145,- per ton, afgele-

verd aan de fabriek en inclusief commissie. Dit 

was ƒ 40,- meer dan de gemiddelde aankoop-

prijs gedurende het seizoen 1957-1958. Ook 

de invoer van Duits schoofstro bood te weinig 

soelaas, omdat deze prijzen nog circa ƒ 15,- bo-
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ven het toenmalige Nederlandse prijsniveau 

lagen. De sterke stijging van de schoofstroprij-

zen, de om structurele redenen gestaag terug-

lopende aanvoer van schoofstro en de daaruit 

voortvloeiende vaak optredende onderbe-

zetting van bedrijven, noodzaakten ertoe de 

verkoopprijzen in de verschillende afzetge-

bieden zoveel mogelijk te egaliseren teneinde 

de voornaamste afnemers geregeld en zonder 

stagnatie te kunnen blijven bedienen.189

Concluderend kunnen we stellen dat de 

fabrikanten onder leiding van het secretari-

aat van de VNS in de jaren veertig en vijftig 

de nodige moeite hadden om aan voldoende 

grondstoffen te komen voor de productie van 

strohulzen. Niet voor niets werd de schoof-

strokwestie tijdens elke ledenvergadering 

hoog op de agenda geplaatst. Zoals gesteld 

waren er verschillende oorzaken voor het bij 

tijd en wijle tegenvallende aanbod van schoof-

stro en daarin speelde het gebruik van nieuwe 

dorsmachines, de zogenoemde combines, een 

ondergeschikte rol. Weersomstandigheden, 

stro-export en een wijzigende structuur van 

het boerenbedrijf speelden daarin een veel 

grotere rol. Op deze factoren had de fabrikan-

tenorganisatie echter lang niet altijd vat. Wel 

trachtte de VNS alles in het werk te stellen om 

de grondstofvoorziening voor de fabrikanten 

op peil te houden. Men deed dit door middel 

van contacten met overheidsinstanties, het 

initiëren van de CINKO en het ontwikkelen 

van schoofstroregelingen, waarin de belangen 

van de strohulzenindustrie en strohandel te-

gen elkaar werden afgewogen. Ondanks deze 

acties lukte het de VNS niet om een definitieve 

 189  ACA, inv. nr. 167, Correspondentie 1959: notulen 
ledenjaarvergadering VNS d.d. 4 maart 1959.

oplossing te vinden voor de schoofstrokwestie. 

Het noodzaakte de fabrikanten hun behoefte 

aan schoofstro in toenemende mate tegen 

hoge prijzen buiten Nederland te dekken. 

Uiteindelijk stegen de prijzen voor schoofstro 

zodanig dat menig bedrijf de strohulzenpro-

ductie stopte. Hoe zat het met de onderlinge 

samenwerking van de fabrikanten ten aanzien 

van de schoofstrokwestie? Ook nu was er spra-

ke van een grote mate van eensgezindheid 

onder de fabrikanten. Men discussieerde re-

gelmatig met elkaar over de te volgen koers. 

Soms waren fabrikanten het niet met elkaar 

eens, maar uiteindelijk trok men toch één lijn. 

Daar deed het conflict met fabrikant Notten 

niets aan af.

 5.7  Conclusie

Uitgangspunt van dit hoofdstuk is ener-

zijds de vraag hoe de organisatie van 

strohulzenfabrikanten functioneerde in een 

fase van opgaande conjunctuur en daaropvol-

gende neergang van de bedrijfssector. Daarbij 

hebben we de rol en effectiviteit onderzocht 

van het samenwerkingsverband van strohul-

zenfabrikanten in de naoorlogse periode. 

Paste deze zich aan de economische structuur 

en internationalisering van de economie aan? 

Anderzijds hebben we onderzocht in hoeverre 

zowel endogene als exogene factoren een rol 

hebben gespeeld in de naoorlogse opgang en 

daaropvolgende neergang van de strohulzen-

industrie. In algemene zin kan gesteld worden 

dat een eensgezind en gecoördineerd optreden 

van de strohulzensector in de jaren veertig en 

vijftig meer dan ooit nuttig en noodzakelijk 

was, omdat deze jaren zich kenmerkten door 

een voortdurend toenemende overheidsbe-
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moeienis, zowel in binnen- als buitenland. 

Sowieso viel er met betrekking tot de export, 

zowel in Nederland als in het buitenland, in 

alle takken van industrie een groeiend streven 

waar te nemen tot bundeling van krachten 

om de problemen het hoofd te bieden die zich 

voordeden met betrekking tot de gemeen-

schappelijke markt en de vrijhandelszone. 

Met name de eerste jaren na de oorlog waren 

lastig voor de export wegens de beperkingen 

van het deviezenverkeer. Dit ging ook op voor 

de strohulzenindustrie. Pas na de geldzuive-

ring van 1948 en de Marshallhulp kwam het 

deviezenverkeer en daarmee de productie en 

export van strohulzen weer op gang.

In hoeverre was de in 1947 heropgerichte 

VNS in de naoorlogse periode succesvol als 

fabrikantenorganisatie en welke rol speelden 

exogene en endogene factoren daarin? Zoals 

gesteld behartigde de VNS de belangen van 

de strohulzenfabrikanten met wisselend 

succes. De taak waarvoor men gesteld stond, 

was ook niet licht. Zo moest men optornen 

tegen de protectionistische handelspolitiek 

van een aantal belangrijke exportlanden, zo-

als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. 

De bemoeienissen waren vooral gericht op 

de handhaving en verruiming van de invoer-

contingenten strohulzen in deze landen. De 

VNS gebruikte alle middelen die tot haar 

beschikking stond. Zo vond er met enige re-

gelmaat overleg plaats tussen de fabrikanten-

organisatie en tal van binnen- en buitenlandse 

autoriteiten. Hoewel dit in een aantal gevallen 

tot succes leidde, kwam de VNS er geleidelijk 

achter dat deze exogene factor haar te machtig 

was.

Dit gold ook voor andere exogene factoren 

als de opkomst van substitutieproducten en de 

schoofstrovoorziening. Een groeiende voor-

keur voor modernere verpakkingsmethoden, 

loonsverhogingen en een steeds moeilijker 

wordende schoofstrovoorziening tastten het 

rendement van de strohulzenindustrie steeds 

meer aan. Met name de laatste twee factoren 

leidden tot prijsverhogingen van strohul-

zen, waardoor de binnen- en buitenlandse 

afzet steeds meer onder druk kwam te staan. 

Uiteindelijk leidde dit tot een daling van het 

aantal producerende strohulzenbedrijven. Zo 

haakten in de jaren vijftig de fabrikanten W.A. 

Peters, W. Notten, N.V. Dutch Straw Works 

Company, de Zuider Strohulzenfabriek, W. 

van Engelen-Vugts en J.B.C. Caron af. Rationa-

lisatie en specialisatie van de productie boden 

onvoldoende soelaas en konden niet het hoofd 

bieden aan de steeds toenemende problemen. 

Dit alles leidde uiteindelijk tot de beëindiging 

van de strohulzenproductie, omdat het voor 

een aantal fabrikanten door de hoge grond-

stofprijzen niet meer lonend was om hun 

strohulzenfabriek voort te zetten. Ook op deze 

exogene factoren had de strohulzenindustrie 

uiteindelijk geen antwoord.

Als we de exogene factoren in zijn totaliteit 

in beschouwing nemen, was het overigens niet 

altijd kommer en kwel. Een voorbeeld daarvan 

vormde de prijsstelling van strohulzen op de 

Nederlandse markt. Prijsverhogingen werden 

weliswaar pas in tweede instantie door het Mi-

nisterie van Economische Zaken goedgekeurd 

nadat de VNS de noodzaak daarvan had aan-

getoond, maar de hogere prijzen maakten de 

productie in de eerste helft van de jaren vijftig 

zeker nog lucratief. Op deze exogene factor 

kreeg de VNS wel enigszins vat.

Hoe zat het met de endogene factor, de 

verhoudingen binnen de fabrikantenorgani-
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satie zelf? Dankzij de goede verstandhouding 

tussen de leden en een heldere structuur van 

de fabrikantenorganisatie konden de meeste 

vraagstukken hetzij telefonisch, hetzij schrif-

telijk worden afgehandeld. In het kader van 

de VNS tussen de leden getroffen regelingen 

ten aanzien van een gemeenschappelijk prijs-

beleid en een gemeenschappelijke verkoop- en 

inkooppolitiek leidden op den duur tot een 

uitstekende en vruchtbare samenwerking. De 

VNS bestreed in algemene zin concurrentie 

met prijsindexatie. Hierin slaagde de sector. 

Hoewel in de jaren vijftig enkele kleinere 

strohulzenfabrikanten afhaakten, wist de VNS 

toch in algemene zin spanningen en belangrij-

ke meningsverschillen tussen de afzonderlijke 

ondernemers te elimineren en daarmee toon-

de men het belang en de kracht aan van de 

fabrikantenorganisatie. Uiteindelijk bleek  

het voor de bedrijfssector niet voldoende om 

te overleven en stopte de ene na de andere 

fabrikant met de productie van strohulzen.  

De bedrijfstak was ingehaald door de tijd.
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241In dit proefschrift is de kartelvorming 

in de Nederlandse strohulzenindustrie in 

de periode 1905-1960 beschreven en geanaly-

seerd. De vraag naar de rol van het kartel als 

marktordeningsmechanisme om dreigende 

concurrentie het hoofd te bieden stond daarbij 

centraal. Tegen de achtergrond van industriële 

ontwikkelingen is een beeld geschetst van de 

mate waarin de samenwerkingsverbanden 

binnen de strohulzenindustrie succesvol 

waren en welke exogene en endogene facto-

ren van invloed waren op het functioneren 

daarvan. Dit slothoofdstuk bevat naast een 

samenvatting ook een aantal conclusies, waar-

bij onder andere de resultaten van deze studie 

worden vergeleken met de visie van Bouwens 

en Dankers ten aanzien van succesvolle kartel- 

overeenkomsten.

De studie geeft een beeld van de ontwikke-

ling van een relatief primitieve en kleinschali-

ge bedrijfstak die als onderdeel van de indus-

trialisatie aan het einde van de negentiende en 

in het begin van de twintigste eeuw tot stand 

kwam. In de negentiende eeuw nam de wel-

vaart van de burgerij toe en veranderde gaan-

deweg het behoeftepatroon. Het gebruik van 

whisky, bier en wijn nam toe, hetgeen leidde 

tot een toename van het gebruik van glas. Als 

verpakkingsmateriaal gebruikte men strohul-

zen die gemaakt waren van roggestro. Het 

vormde in die tijd een eenvoudig en effectief 

beschermings- en verpakkingsmiddel voor het 

transport van flessen.

 6.1  Samenvatting

Hoofdstuk 1 bevat een historiografisch 

en theoretisch overzicht met betrekking 

tot kartelvorming als historisch studieobject. 

In dit proefschrift wordt als omschrijving van 

het begrip ‘kartel’ de definitie van Bouwens ge-

bruikt. Volgens hem is een kartel ‘een monde-

linge of schriftelijke afspraak tussen onafhan-

kelijke ondernemingen in een bedrijfstak die 

erop gericht is de winst van alle participerende 

ondernemingen te consolideren of te vergroten 

door de concurrentie aan banden te leggen.’ 

Een kartel kan zich op de verkoop- en inkoop-

markt voordoen. Ten aanzien van de verkoop-

markt onderscheidt Delfgauw een aantal 

kartels, zoals onder andere prijskartels, calcu-

latiekartels en conditiekartels. Hoewel in kar-

telovereenkomsten vaak maar één onderwerp 

centraal staat, komen er ook mengvormen voor. 

Het kartel in de strohulzenindustrie is daar een 

voorbeeld van. Het trad op als in- en verkoop-

kartel van respectievelijk stro en strohulzen.

Wat bepaalt het succes van een kartel? In 

het geval van de strohulzenindustrie was er 

sprake van succes wanneer de fabrikanten erin 

slaagden de stroprijs te drukken en de prijzen 

van strohulzen op peil te houden. Uiteindelijk 

Hoofdstuk 6

CONCLUSIE:  
ROL VAN KARTELVORMING  

IN EEN TRADITIONELE BEDRIJFSTAK
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moest dit leiden tot hogere winstmarges en 

het beteugelen van de concurrentie. Welke 

factoren bepalen of bedreigen het succes of de 

stabiliteit van een kartel? In de aangehaalde li-

teratuur komt met name de heterogeniteit van 

een bedrijfstak naar voren als belemmerende 

factor. Factoren als onder andere de omvang 

van de bedrijven, de aard van de producten, 

de gebruikte grondstoffen, de productieca-

paciteit, de vestigingsplaats en de afzetmarkt 

spelen dan een belangrijke rol. Ook het aantal 

deelnemende bedrijven aan de ondernemers- 

overeenkomst kan bepalend zijn. Indien er 

grote verschillen in deze factoren optreden, is 

het lastiger consensus tussen de deelnemende 

bedrijven te bereiken.

Hiernaast wijzen verschillende auteurs op 

factoren die kartelvorming juist in de hand 

werken. De homogeniteit van een bedrijfstak 

is dan van eminent belang. Er zijn in dat ge-

val geen grote verschillen in omvang van de 

bedrijven, productiecapaciteiten, soorten pro-

ducten en de kwaliteit daarvan. Andere alge-

mene factoren die de kans op een succesvolle 

kartelvorming vergroten, zijn volgens De Jong 

de afwezigheid van vraagschommelingen en 

de aanwezigheid van vertrouwen tussen de 

kartelleden. In het laatste geval is de kans op 

succes vooral groot als het aantal kartelleden 

beperkt is. Ook Bouwens en Dankers noemen 

het begrip ‘vertrouwen’ als factor die kartel-

vorming bevordert, maar zij gaan daar niet 

uitgebreid op in.

Volgens Bouwens en Dankers hing het suc-

ces of de stabiliteit van kartelovereenkomsten 

af van zowel exogene als endogene factoren. 

Volgens beide auteurs waren endogene fac-

toren, de kenmerken van de bedrijfstak zelf, 

bepalend voor het succes of falen van een 

kartelovereenkomst. Zij noemen als endoge-

ne factoren homogeniteit in schaalgrootte, 

geringe verschillen ten aanzien van product-

differentiatie, een relatief klein aantal partici-

panten aan de fabrikantenorganisatie en een 

geografische concentratie van de bedrijfstak. 

Exogene factoren als oorlog en crisis konden 

de winstgevendheid van de gehele bedrijfstak 

in gevaar brengen. Zoals we hebben gezien 

bezat de strohulzenindustrie verschillende 

specifieke kenmerken die bijdroegen aan een 

stabiele kartelvorming.

Eén van die kenmerken was de geografische 

concentratie van de bedrijfstak in Zuid-Neder-

land. Deze komt in hoofdstuk 2 aan de orde. 

Geografische concentratie bevorderde de sa-

menwerking bij de aankoop van grondstoffen 

en de verkoop van strohulzen. De strohulzen-

fabricage trof men grotendeels aan in het zui-

den van Nederland omdat er voor de onder-

nemers gunstige vestigingsfactoren aanwezig 

waren. De eerste betrof de aanwezigheid van 

rogge, het hoofdgewas van de zandgronden. 

Deze graansoort leverde behalve de grondstof 

voor roggebrood ook veel en lang stro op, dat 

onder meer voor veevoeding, dakbedekking, 

bedstro, strooisel in de stal en strohulzen ge-

bruikt kon worden.

Een tweede factor die een stimulerend effect 

had op de vestiging van strohulzenfabrikanten 

op de zandgronden was dat kleine en arme 

boeren, op zoek naar aanvullende middelen 

van bestaan, geneigd waren het zogenoemde 

schoofstro aan strohulzenfabrikanten te ver-

kopen. Als derde factor bleek de aanwezigheid 

van een groot, goedkoop en ongeschoold 

arbeidspotentieel een positieve uitwerking te 

hebben op de vestiging van bedrijven. Vooral 

kinderen tussen 12 en 16 jaar oud vonden in 
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strohulzenfabrieken en huisindustrie werk. 

Voor de vervaardiging van strohulzen was im-

mers weinig vakspecifieke kennis nodig en ook 

de bediening van eenvoudige machines leverde 

voor hen geen problemen op. Tevens kan in dit 

kader nog gewezen worden op de aanwezige 

infrastructuur als vierde factor. In 1855 kwam 

de rijksweg van Eindhoven naar Weert, via 

Heeze, Leende en Geldrop, tot stand. In 1866 

kreeg Eindhoven een spoorwegverbinding 

met de lijn Rotterdam-Venlo. In hetzelfde jaar 

nam men de baanvakken Boxtel-Eindhoven, 

Eindhoven-Venlo en Eindhoven-Hasselt in 

gebruik. Geruime tijd later, in 1913, kwam de 

spoorwegverbinding tussen Eindhoven en 

Weert tot stand. Ook waterwegen, zoals de 

Zuid-Willemsvaart, waren voor strohulzenfa-

brikanten, vooral die uit de agglomeratie Eind-

hoven, onontbeerlijk voor de aan- en afvoer van 

de grondstoffen en strohulzen.

Een ander kenmerk van de strohulzenindus-

trie was de homogeniteit in bedrijfsgrootte. Op 

basis van het arbeiderscriterium dat door de 

historici Van Gerwen en Seegers wordt gehan-

teerd, kan de bedrijfstak tot het middenbedrijf 

worden gerekend. Zij baseren zich op cijfers 

van de Rijksverzekeringsbank 1906-1939, de 

bedrijfstelling van 1930 en gegevens uit het 

buitenland. Hoewel Scheffer en De Jonge een 

andere begrenzing hanteren tussen de begrip-

pen groot-, klein- en middenbedrijf, valt ook bij 

hen de bedrijfsgroottestructuur van de strohul-

zenindustrie in het middenbedrijf. De gemid-

delde schaalgrootte van de Brabantse strohul-

zenfabrieken lag in de periode 1886-1929 op 

47 werklieden. Er was weliswaar verschil in 

bedrijfsgrootte, maar die was in het algemeen 

niet zo groot. Ten aanzien van de productieca-

paciteit waren er wel substantiële verschillen, 

maar deze leverden in de praktijk geen grote 

belangentegenstellingen op. De strohulzenon-

dernemers hadden immers gemeenschappelij-

ke belangen. De industrietak moest het opne-

men tegen de binnen- en vooral buitenlandse 

concurrentie. In de samenwerkingsverbanden 

kon men het zich eenvoudigweg niet veroorlo-

ven onderscheid te maken tussen de kleinere en 

grotere ondernemingen.

In hoofdstuk 3 wordt de vraag beantwoord 

waarom en op welke wijze een aantal onder-

nemers in de strohulzenindustrie besloot 

om samen te werken. Aanvankelijk waren 

zij, zoals in zo veel fabrikantenverenigingen, 

gesteld op hun autonomie en vooralsnog niet 

tot samenwerking te bewegen. In de loop van 

de jaren 1900-1910 kwam daar verandering in. 

Ingegeven door een sterke concurrentie op de 

buitenlandse markt en de wil te overleven ont-

stond gaandeweg bij een aantal fabrikanten de 

behoefte om ten aanzien van de inkoop van stro 

afspraken met elkaar te maken. In een aantal 

gevallen echter kwamen de fabrikanten de ge-

maakte afspraken niet na, omdat men nog niet 

georganiseerd was. Hierdoor ontstond er steeds 

meer onrust. Het besef groeide dat de proble-

men alleen door intensieve samenwerking 

konden worden opgelost. Ook voor de strohul-

zensector leek de uitspraak van Friedrich 

Kleinwächter, ‘Kartelle sind Kinder der Not’, 

op te gaan. Dit leidde in 1905 tot een belangen-

organisatie van strohulzenfabrikanten, waarin 

men door middel van prijsafspraken een zekere 

uniformiteit van stroprijzen tot stand trachtte 

te brengen. Het doel van dit prijskartel was om 

ongebreidelde concurrentie te voorkomen of 

te minimaliseren. De fabrikantenorganisatie 

werd geleid door een voorzitter en secretaris 

die uit eigen gelederen kwamen.
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Tijdens de periode 1905-1914 verliep de sa-

menwerking tussen de strohulzenfabrikanten 

echter lang niet altijd optimaal. Er ontstonden 

met enige regelmaat spanningen tussen een 

aantal strohulzenfabrikanten. In de meeste 

gevallen handelde het om stroschaarste. Om 

in perioden van grondstoftekorten toch over 

voldoende stro te kunnen beschikken, hield 

men zich niet altijd aan de gemaakte prijsaf-

spraken. De ondernemers probeerden dan met 

hogere grondstofprijzen aan voldoende stro 

te komen, maar lieten met deze handelwijze 

duidelijk het eigenbelang prevaleren. Dit 

prijsopdrijvend handelen veroorzaakte bij tijd 

en wijle verdeeldheid onder de fabrikanten.

Toch was het in deze periode ten aanzien 

van de samenwerking tussen de strohulzen-

fabrikanten niet louter kommer en kwel. Zo 

deden zich gedurende enkele jaren bijvoor-

beeld geen conflicten van enige betekenis voor 

en bleven de stroprijzen vanaf 1910 dalen. Het 

kartel bleek betrekkelijk harmonieus te func-

tioneren. De ondernemers hielden zich aan 

gemaakte prijsafspraken en kwamen op voor 

elkaars belangen. Een voorbeeld daarvan was 

de actie die de ondernemersvereniging on-

dernam ten aanzien van het invoerverbod van 

strohulzen in Australië. Weliswaar was de in-

vloed van het kartel niet voldoende om in deze 

kwestie succes te boeken, maar de wil tot sa-

menwerking was wel aanwezig. Dit bleek ook 

uit de reactie van de fabrikantenorganisatie op 

het artikel van landbouwonderwijzer Van de 

Poel. Deze had het voor de boeren opgenomen 

en bekritiseerde het prijsbeleid van de strohul-

zensector. Ook ten aanzien van deze kwestie 

trokken de fabrikanten één lijn en wist men 

door middel van een intensieve briefwisseling 

de gelederen gesloten te houden.

Hoofdstuk 4 handelt in het bijzonder over 

economische crises en oorlogssituaties. Hoe 

ging het samenwerkingsverband van strohul-

zenondernemers daarmee om? Zo kregen de 

ondernemers tijdens de Eerste Wereldoorlog 

al vrij snel te maken met tal van Britse invoer-

beperkingen die fnuikend waren voor menig 

bedrijf in de strohulzensector. Hoewel de 

ondernemers op creatieve wijze deze export-

beperkingen trachtten te omzeilen, leden deze 

pogingen schipbreuk. Verder ondervond de 

strohulzenindustrie groot nadeel van hoge 

verzekeringspremies, hoge jute- en stroprijzen 

en een gebrek aan scheepsruimte. Het leidde 

op enig moment zelfs tot het stilleggen van de 

productie bij een aantal strohulzenfabrikanten.

De uitzonderlijke oorlogsomstandigheden 

gedurende de Eerste Wereldoorlog en de onze-

kerheden die daaruit voortvloeiden, noopten 

de ondernemers de contacten tussen hen en de 

overheid te intensiveren. Bij de strohulzenfa-

brikanten had inmiddels de mening postgevat 

dat uitsluitend in samenwerking met de over-

heid oplossingen konden worden bedacht voor 

de precaire situatie waarin zij zich bevonden. 

De eerdere vormen van samenwerking, die in 

feite uitsluitend waren ontstaan om de stro-

markt te beheersen en in grote mate een vrij-

blijvend karakter hadden, maakten plaats voor 

een zekere mate van formalisering, waarbij de 

contacten tussen overheid en ondernemers een 

steeds prominentere rol kregen. Dit leidde in 

1918 tot de oprichting van de Vereniging van 

Nederlandse Strohulzenfabrikanten (VNS).

In het interbellum werden de strohulzen-

fabrikanten geconfronteerd met grote econo-

mische problemen. Zo leidden buitenlandse 

concurrentie, invoerbelemmeringen en de 

zich wijzigende markt van de verpakkingsin-
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dustrie tot afzetproblemen. Op deze bedrei-

gingen moest de bedrijfssector het antwoord 

schuldig blijven. Als gevolg hiervan stond de 

VNS met enige regelmaat onder druk.

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 kregen 

de strohulzenfabrikanten moeilijkheden met 

overheidsingrijpen en grondstoffenschaarste. 

Al snel na de inval in mei 1940 versterkte de 

Duitse bezetter zijn greep op de economie. 

Men dwong het bedrijfsleven steeds meer tot 

verdere samenwerking en aanpassing in een op 

Duitse leest geschoeide bedrijfsorganisatie. Het 

leidde in 1942 tot de opheffing van de VNS en 

het ontstaan van de Sectie Strohulzenindustrie. 

De Duitse bezettingsautoriteiten beoogden 

hiermee het Nederlandse bedrijfsleven voor de 

oorlogvoering in te zetten. Veel ondernemers 

stonden voor het dilemma om al dan niet voor 

de Duitse bezetter te werken. Dit was ook het 

geval bij de strohulzenfabrikanten. Zij accep-

teerden tijdens de oorlog steeds vaker Duitse 

orders. Hieraan lagen twee redenen ten grond-

slag. In de eerste plaats wilde men het verlies 

van de traditionele exportmarkten opvangen. 

De Duitse markt kwam daardoor steeds meer 

centraal te staan. In de tweede plaats trachtten 

de fabrikanten de gedwongen tewerkstelling 

van hun personeel te voorkomen, waarin de 

sector echter nauwelijks slaagde. Men kon 

namelijk niet voorkomen dat alsnog een groot 

aantal arbeiders werd afgevoerd voor Arbeitsein-

satz in Duitsland.

Ook de schaarste aan schoofstro was een 

groot probleem voor de bedrijfssector. Deze 

werd tijdens de oorlogsjaren steeds nijpender. 

In combinatie met een schaarste op de arbeids-

markt leidde dit tot een verlies aan produc-

tievermogen. Men trachtte door middel van 

lobbyactiviteiten bij de bezettingsautoriteiten 

verbetering in de situatie te bewerkstelligen. 

Deze pogingen strandden evenwel allemaal. 

Onder deze omstandigheden kwam er een 

intensievere samenwerking tussen de strohul-

zenfabrikanten tot stand die na de oorlog tot 

nauwere banden leidde.

In hoofdstuk 5 is onderzocht hoe de VNS 

functioneerde in een fase van opgaande 

conjunctuur en internationalisering van de 

economie. We hebben gezien dat er in de na-

oorlogse periode sprake was van toenemend 

overheidstoezicht op kartelafspraken. In te-

genstelling tot omringende landen bestond 

er in Nederland nog geen strikte wetgeving 

op dat gebied. Tot in de jaren vijftig en zestig 

gebruikten ondernemers kartelafspraken om 

mededinging te beperken en prijzenstabiliteit 

te realiseren. Vanaf eind jaren zestig verloor 

het kartel steeds meer terrein aan samenwer-

kingsvormen als fusies en overnames.

Ook de strohulzenindustrie bleef na de 

oorlog openstaan voor intensieve samenwer-

king op het gebied van prijsafspraken. Men 

zag in kartelvorming een middel om bedrei-

gingen voor de bedrijfssector te lijf te gaan. 

Deze waren dan ook niet gering. Zo moesten 

de strohulzenfabrikanten in de naoorlogse 

jaren af zien te rekenen met een toegenomen 

krapte op de arbeidsmarkt, schaarste aan goe-

de en betaalbare grondstoffen, de opkomst 

van substitutieproducten, concurrentie en 

de buitenlandse handelspolitiek. Dit bete-

kende in de praktijk dat er een degelijke en 

betrouwbare organisatie moest komen om 

deze problemen op adequate wijze het hoofd 

te bieden. Dit leidde in 1947 tot de heroprich-

ting van de VNS, die voortgekomen was uit 

de Sectie Strohulzenindustrie. Ook in dit 

nieuwe samenwerkingsverband stond het ge-
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meenschappelijk vaststellen van prijzen voor 

schoofstro en van prijzen en condities voor de 

verkoop van strohulzen centraal. Hierbij paste 

een bestuur dat in staat was om de prijs- en 

marktpolitiek van de VNS in goede banen te 

leiden. Daarnaast was er een secretariaat dat 

vooral ijverde voor een goede controle op de 

afspraken die waren gemaakt tijdens leden-

vergaderingen. Het secretariaat ontwikkelde 

zich na 1947 onder leiding van H.D. Salinger 

steeds meer tot een betrouwbaar baken dat in 

staat was de belangen van de fabrikanten in 

binnen- en buitenland te behartigen en het 

bestuur van de VNS op tal van gebieden te on-

dersteunen. In het verlengde hiervan zorgde 

het scheidsgerecht er ten slotte voor dat even-

tuele spanningen tussen fabrikanten onder-

ling en tussen fabrikanten en het bestuur niet 

uit de hand liepen. In algemene zin hielden de 

leden zich aan de bindende afspraken van dit 

orgaan, hetgeen de eensgezindheid en samen-

werking ten goede kwam. Het eindresultaat 

was een gestructureerde organisatie die de 

strohulzenfabrikanten geregeld individuele 

en collectieve successen opleverde.

De Nederlandse strohulzenindustrie be-

woog zich voornamelijk op de buitenlandse 

markt. Vanuit historisch perspectief was dit 

met name de Britse, Franse en Duitse afzet-

markt. Met deze traditioneel belangrijke 

exportlanden onderhield de VNS intensie-

ve handelscontacten. Handelsbarrières en 

deviezentekorten zorgden echter voor een 

stroef verloop van de export naar deze af-

zetlanden. In Groot-Brittannië had de VNS 

vooral problemen met de afgifte van invoer-

vergunningen, beperkte invoercontingenten 

en incidentele factoren als havenstakingen 

en vrachtkosten. Tevens ondervond men last 

van de opkomst van andere verpakkingsma-

terialen. Tot de Franse exportmarkt kreeg 

de VNS moeilijk toegang door de devaluatie 

van de Franse franc en de toepassing van een 

beperkte invoercontingentering. Weliswaar 

nam de komst van de EEG in 1958 onderlinge 

handelsbarrières weg, maar het Franse over-

heidsbeleid bleef de VNS zorgen baren. Ook 

op de Duitse exportmarkt was er sprake van 

een protectionistische politiek en als gevolg 

daarvan een moordende concurrentie. Via 

prohibitieve invoerrechten, exportfaciliteiten 

en exportpremies bevoordeelden de Duitse 

autoriteiten namelijk de eigen strohulzen-

industrie ten opzichte van de Nederlandse 

strohulzenfabrikanten.

De acties van de VNS op deze traditionele 

markten waren dan ook vooral gericht op een 

verruiming van de exportmogelijkheden. 

Door middel van handelsbesprekingen met 

betrokken autoriteiten en het voeren van een 

adequate prijspolitiek trachtte de VNS succes-

sen te behalen. In een aantal gevallen leidde 

de actieve houding van de VNS tot verruiming 

van invoercontingenten en een verbetering 

van de marktsituatie. Voor de concurrentie op 

de Britse, Franse en Duitse exportmarkt be-

stond in algemene zin minder angst dan voor 

de handelspolitiek van deze landen. Zo was er 

in genoemde landen zeker belangstelling voor 

de kwaliteit van Nederlandse strohulzen. Bo-

vendien voerde de VNS op deze markten een 

gerichte prijspolitiek die bij tijd en wijle zeker 

succesvol was.

Naast deze traditioneel belangrijke afzet-

markten konden ook andere exportlanden, 

zowel in Europa als daarbuiten, zich verheu-

gen in de belangstelling van de Nederlandse 

strohulzensector. Ook hier had de VNS te 
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maken met handelsbarrières en concurrentie 

van substitutieproducten. In sommige lan-

den vormden ook factoren van hygiënische 

aard, zoals insectenplagen, plantenziektes en 

mond- en klauwzeer, obstakels in het export-

beleid van de VNS.

Op de Nederlandse markt kreeg de VNS 

vooral te maken met de transitie naar andere 

verpakkingsmaterialen en een overheidsbe-

leid dat was gericht op een gecontroleerde 

prijsontwikkeling en lagelonenbeleid. De 

prijs- en kartelpolitiek van de Nederlandse 

overheid noopte de fabrikantenorganisatie 

tot het voeren van een behoedzame politiek. 

Deze bleek uiteindelijk betrekkelijk succesvol, 

omdat de VNS erin slaagde het Ministerie van 

Economische Zaken te overtuigen van het 

door de strohulzensector gevoerde prijsbeleid. 

Op de zich wijzigende markt voor verpak-

kingsmaterialen moest de fabrikantenorgani-

satie echter het antwoord schuldig blijven.

Naast de handelspolitiek van een aantal ex-

portlanden en de opkomst van substitutiepro-

ducten vormde ook de grondstofvoorziening 

een bedreiging voor de strohulzenindustrie. 

Geregeld werden de fabrikanten geconfron-

teerd met een strotekort, dat leidde tot stag-

natie van productie en export van strohulzen. 

De komst van nieuwe verpakkingsmethoden, 

de komst van zogenoemde combines, export 

van schoofstro, klimatologische omstandighe-

den en een zich wijzigende structuur van het 

boerenbedrijf waren debet aan het strotekort. 

Pogingen van de VNS om door middel van 

overleg met overheidsinstanties, het ontwik-

kelen van schoofstroregelingen en het initi-

eren van een centrale inkoop een oplossing 

te zoeken voor de schoofstrokwestie liepen 

op niets uit. Men trachtte het tij nog te keren 

door de import van schoofstro uit het buiten-

land, maar door de hoge prijzen strandde ook 

deze poging. Hierdoor besloot menig bedrijf 

rond 1960 de strohulzenproductie te beëindi-

gen en in een aantal gevallen zich met andere 

werkzaamheden bezig te houden.

 6.2   Beantwoording van de hoofd-

vragen van het onderzoek

Deze studie heeft een drietal doelstel-

lingen. De eerste doelstelling van deze 

studie was de vraag in hoeverre het kartel als 

marktordeningsmechanisme om dreigende 

concurrentie het hoofd te bieden voor de 

strohulzenindustrie geschikt was. De tweede 

doelstelling was gericht op de vraag in hoever-

re endogene (de kenmerken van de bedrijfstak 

zelf) en exogene factoren als oorlog en crisis 

een rol hebben gespeeld bij ondernemers-

overeenkomsten in de strohulzenindustrie. 

We zullen ten aanzien van deze vragen enkele 

conclusies trekken waarbij wij tevens de re-

sultaten van deze studie vergelijken met de 

opvattingen van Bouwens en Dankers. Bij 

het beantwoorden van bovenstaande centrale 

vragen komt ook de derde doelstelling aan 

bod. Naast het geven van een overzicht van de 

bedrijfstak beoogt deze studie ook het weten-

schappelijke hiaat ten aanzien van de Neder-

landse strohulzenindustrie in het algemeen 

en kartelvorming in deze bedrijfstak in het 

bijzonder op te vullen.

In 1905 ontstond de eerste vorm van samen-

werking tussen de strohulzenfabrikanten. Met 

onderlinge afspraken trachtten de onderne-

mers de hoogte van de stroprijzen te beïnvloe-

den. In deze fase betrof het in feite een relatief 

los samenwerkingsverband waarbij eigen-
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belang geregeld voorkwam. Er was nog geen 

sprake van een professioneel geleid secretariaat. 

Voorzitter en secretaris kwamen uit de eigen 

gelederen, waardoor er soms een te geringe af-

stand was tussen bestuur en fabrikanten. In de 

praktijk leidde deze organisatiestructuur door 

de eigenzinnigheid van een aantal strohulzen-

fabrikanten tot de nodige fricties. Eigenbelang 

ten aanzien van de vaststelling van stroprijzen 

kwam bij tijd en wijle voor, waardoor de fabri-

kantenorganisatie amper overeind bleef. Toch 

slaagde men erin zich te handhaven, ondanks 

de sterke concurrentie op de buitenlandse 

markt. Kleinschaligheid speelde hierin een 

belangrijke rol. De strohulzenfabrikanten wa-

ren aan elkaar gewaagd en spraken elkaar aan 

indien men zich niet hield aan gemaakte prijs-

afspraken. Hierdoor wist men de stroprijzen 

onder controle te houden. Het kartel toonde 

op dat moment in zekere mate geschikt te zijn 

als marktordeningsmechanisme om dreigende 

concurrentie het hoofd te bieden.

Toch had de eerste fabrikantenvereniging 

meer het karakter van een los samenwerkings-

verband dan van een professionele belangen-

organisatie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

bleek men onvoldoende opgewassen tegen de 

steeds groter wordende problemen. Kwesties 

als invoerbeperkingen, tekorten aan grond-

stoffen, transport- en distributieproblemen en 

hoge verzekeringspremies groeiden de fabri-

kanten geregeld boven het hoofd. Men had het 

gevoel met de rug tegen de muur te staan. Op 

deze exogene factoren had de strohulzenorga-

nisatie vrijwel geen vat.

Hierdoor nam de intentie om het samen-

werkingsverband van een nieuwe impuls te 

voorzien toe. Dit deed men enerzijds door 

steeds vaker gezamenlijk een beroep te doen 

op de overheid om adequate oplossingen te 

zoeken voor de ontstane problemen. Ander-

zijds waren de fabrikanten er zich van bewust 

dat samenwerking in verenigingsverband 

een vereiste was om te overleven. Met de in 

1918 opgerichte Vereniging van Nederlandse 

Strohulzenfabrikanten (VNS) ontstond er een 

meer geformaliseerd en geïnstitutionaliseerd 

samenwerkingsverband waarmee de banden 

tussen strohulzensector en overheid nauwer 

werden aangehaald. Dit gegeven past in het al-

gemene beeld dat Bouwens en Dankers schet-

sen over formalisering en institutionalisering 

van losse samenwerkingsverbanden tijdens de 

oorlogsjaren. De VNS was een nieuwe samen-

werkingsvorm om zich aan de omstandighe-

den aan te passen en daarmee het hoofd boven 

water te houden. Het vormde het antwoord 

van de strohulzenfabrikanten op de risico’s 

van het ondernemen. Ze deden dit met wisse-

lend succes. Volgens Bouwens en Dankers nam 

na de Eerste Wereldoorlog het belang van de 

formele organisatie in het bedrijfsleven steeds 

meer toe in het nadeel van informele, sociale 

en familiale netwerken. Uit de gefragmen-

teerde documentatie valt dat echter voor de 

strohulzenindustrie moeilijk vast te stellen.

Ten aanzien van de endogene factoren, het 

functioneren van het kartel zelf, kan gesteld 

worden, dat deze in de oorlogsjaren zeker van 

belang waren voor het aanpassingsvermogen 

van de strohulzenfabrikanten. Zo was er in te-

genstelling tot de jaren 1905-1914 minder spra-

ke van onderling gekrakeel bij de fabrikanten. 

Het bronnenmateriaal laat althans weinig voor-

beelden zien van onderlinge conflicten tussen 

de ondernemers. Slechts in incidentele gevallen 

lieten enkele fabrikanten het eigenbelang pre-

valeren. De oorlogsomstandigheden zorgden 
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in de praktijk voor een grotere eensgezindheid 

onder de fabrikanten. Op basis hiervan kan 

gesteld worden dat de endogene factoren ze-

ker in het voordeel van het kartel werkten. De 

strohulzenfabrikanten konden echter ook niet 

anders. Men was zich immers in die jaren pijn-

lijk bewust van de gevaren die particularistisch 

gedrag met zich mee kon brengen.

Het samenwerkingsverband dat in 1918 het 

licht zag om de belangen van de strohulzen-

industrie te behartigen bij regionale en lan-

delijke overheden, bleek echter snel tamelijk 

onzichtbaar. Reeds kort na de beëindiging 

van de Eerste Wereldoorlog toonde de kwestie 

Diks & Van den Heuvel dit aan. Aanvankelijk 

voerde de VNS onvoldoende de regie in deze 

zaak en liet ze de aankoop van strohulzenma-

chines van de firma Coenen & Diks over aan 

individuele fabrikanten. Hierdoor kwamen 

grote belangenverschillen aan het licht tussen 

de ondernemers, hetgeen leidde tot het niet 

strikt nakomen van afspraken en overeen-

komsten. Naar aanleiding hiervan repte de 

accountant van de VNS, J.J.M.H. Nijst, over 

een gebrek aan effectieve en collectieve belan-

genbehartiging van de bedrijfstak.

Ingegeven door de economische proble-

men van de jaren twintig en dertig trachtten 

de strohulzenfabrikanten de onderlinge 

samenwerking nieuw leven in te blazen. De 

pogingen daartoe waren niet succesvol. Wel-

iswaar bestond er behoefte om de positie van 

de belangenorganisatie te versterken, maar 

herhaalde initiatieven daartoe strandden 

veelal door eigenbelang, onmacht en onwil. 

Er was in deze fase sprake van een matige 

organisatiegraad en een betrekkelijk zwakke 

structuur. De mening van fabrikant A. Denis 

van de Zuider Strohulzenfabriek sprak wat 

dat betreft boekdelen. Hij droomde van een 

betere en intensievere samenwerking binnen 

de strohulzensector. Hoewel de VNS niet 

werd opgeheven, bleek in de jaren twintig en 

dertig de belangenorganisatie voor de meeste 

strohulzenfabrikanten kennelijk een te nauw 

keurslijf waarmee zij niet uit de voeten kon-

den. Ofschoon in deze periode zowel exogene 

als endogene factoren niet in het voordeel van 

de VNS uitpakten, leidde dit niet tot het einde 

van het kartel van strohulzenfabrikanten.

Tijdens de bezetting kreeg de VNS te maken 

met een verlies van de traditionele afzetmark-

ten, een schaarste aan schoofstro en een sterke 

greep van de Duitse bezetter op de economie. 

Belangenorganisaties en werkgeversvereni-

gingen werden ontbonden en maakten plaats 

voor een nieuwe organisatiestructuur. De op 

deze manier ontstane Sectie Strohulzenindus-

trie maakte zich zoals zovele bedrijfstakken 

gedwongen dienstbaar aan de Duitse economi-

sche en oorlogsbelangen. Vanuit economisch 

oogpunt was deze houding van de bedrijfstak 

begrijpelijk. Zo ving de sectie niet alleen het 

verlies van de traditionele exportmarkten op 

door voor de Duitse markt te werken, maar 

trachtte men ook de gedwongen tewerkstelling 

van personeel te voorkomen. Er was tijdens 

de oorlog immers ook een schaarste op de ar-

beidsmarkt ontstaan. De lobbyactiviteiten van 

de Sectie Strohulzenindustrie leverden door 

de halsstarrige houding van de bezettingsau-

toriteiten in de praktijk echter weinig op. De 

belangenorganisatie van strohulzenfabrikan-

ten kreeg geen vat op deze exogene factor. Het 

kartel leek op sterven na dood. Toch was dit 

niet het geval. Hoewel de problemen tijdens 

de oorlogsjaren vaak tot verhitte onderlinge 

gesprekken leidden, bleef het respect tussen 
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de strohulzenfabrikanten onverminderd over-

eind. Hiermee legde de fabrikantenorganisatie 

de basis voor een nauwe samenwerking na de 

oorlog en werkte de endogene factor juist ver-

sterkend voor het kartel.

Na de bevrijding maakte de liberale markt-

economie geleidelijk plaats voor een meer ge-

coördineerde economie. De overheid bemoeide 

zich in toenemende mate met het economisch 

leven om sturing te geven aan economisch 

herstel en wederopbouw. In het kader van de 

regulering van prijzen en markten was er in de 

naoorlogse jaren een belangrijke rol weggelegd 

voor ondernemersovereenkomsten zoals kartels, 

die in vrijwel alle bedrijfstakken voorkwamen. 

Het samenwerkingsverband van de strohulzen-

fabrikanten was daar een voorbeeld van.

Na de oorlogsjaren moest de in 1947 

heropgerichte VNS opnieuw haar weg zien 

te vinden in een periode van overheidsregu-

lering en economisch herstel. Dit noopte tot 

aanpassingen. Er ontstond een fabrikanten-

organisatie met een heldere structuur waar-

in een belangrijke rol was weggelegd voor 

bestuur, secretariaat en scheidsgerecht. Het 

samenwerkingsverband opende de weg voor 

een gemeenschappelijk prijsbeleid en een 

gemeenschappelijke verkoop- en inkooppo-

litiek die de leden vertrouwen inboezemden. 

Het vergrootte in ieder geval de bereidheid tot 

samenwerking. Die was voor de strohulzenfa-

brikanten niet alleen aantrekkelijk maar ook 

noodzakelijk gezien de bedreigingen waar-

mee de branche werd geconfronteerd. De pro-

tectionistische handelspolitiek van een aantal 

belangrijke exportlanden, de verslechterende 

schoofstrovoorziening en de opkomst van 

substitutieproducten waren daar voorbeelden 

van. In de jaren vijftig kwam de strohulzen-

sector steeds meer onder druk te staan. Met 

een gerichte aanpak, bestaande uit lobbyacti-

viteiten bij instanties, een adequate prijspoli-

tiek en rationalisatie van de productie trachtte 

de VNS overeind te blijven. Dit lukte tegen het 

einde van de jaren vijftig steeds minder, waar-

door uiteindelijk de meeste fabrikanten rond 

1960 de productie van strohulzen staakten. 

Het succes bleef achter bij de verwachtingen, 

maar dit had niet veel met de endogene factor 

te maken. Het kartel van strohulzenfabrikan-

ten functioneerde immers naar behoren. Hoe-

wel de strohulzenindustrie in de loop van de 

jaren vijftig aan belang inboette, wist men het 

door een goede onderlinge verstandhouding, 

een vruchtbare samenwerking en een heldere 

organisatiestructuur nog geruime tijd vol te 

houden. Op de exogene factoren had het sa-

menwerkingsverband echter vrijwel geen vat. 

Internationale handelspolitieke ontwikkelin-

gen en de grondstoffenkwestie stonden succes 

in de weg en bleken in de praktijk te grote be-

lemmeringen te zijn voor de sector. Hierdoor 

zag tegen het einde van de jaren vijftig de ene 

na de andere onderneming zich gedwongen te 

stoppen met de productie van strohulzen. De 

fabrikanten zagen in dat hun bedrijfstak was 

ingehaald door de tijd.

De casus van de strohulzenindustrie beves-

tigt de visie van Bouwens en Dankers inzake 

de rol van zowel exogene als endogene  

factoren bij succes en stabiliteit van kartel- 

overeenkomsten. Het waren in het bijzonder 

de endogene factoren in deze branche die 

het succes van het kartel bepaalden. De Ne-

derlandse strohulzenindustrie voldeed aan 

alle kenmerken die gunstig waren voor een 

stabiele kartelovereenkomst. Zo behoorden 

de meeste bedrijven tot het middenbedrijf. 
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Hoewel er wel verschillen waren in productie-

capaciteit, leidden deze in de praktijk niet tot 

grote belangentegenstellingen. Verder maakte 

men in deze bedrijfssector relatief homogene 

producten, waardoor er gemakkelijker afspra-

ken gemaakt konden worden over de te voeren 

prijspolitiek. Ook het feit dat de meeste fabri-

kanten in het zuiden waren gevestigd vereen-

voudigde de samenwerking bij de aankoop 

van stro uit de regio.

Kartelvorming was overigens niet altijd suc-

cesvol indien bedrijfstakken voldeden aan de 

genoemde kenmerken. Dat laat bijvoorbeeld de 

Oirschotse stoelen- en meubelindustrie zien. 

Hier was weliswaar sprake van kleinschaligheid, 

een zekere homogeniteit van het product en 

een sterke geografische concentratie, maar in 

de praktijk mislukte succesvolle kartelvorming 

door eigenbelang en onderling wantrouwen. Dit 

aspect zien we ook terug bij de baksteenindus-

trie, waar het gebrek aan onderling vertrouwen 

tussen de fabrikanten eveneens aan de basis 

lag van het mislukken van het kartel. De stro-

kartonindustrie in de provincie Groningen liet 

weer een ander beeld zien. Het kartel in deze 

industrietak mislukte niet door een gebrek aan 

vertrouwen tussen de fabrikanten, maar door de 

komst van coöperatieve strofabrieken.

In de strohulzenindustrie was er door de 

bank genomen een betrekkelijk groot vertrou-

wen tussen de fabrikanten. In de beslotenheid 

van de fabrikantenorganisatie was men vaker 

in staat elkaar te ontmoeten, met elkaar mee 

te leven in perioden van persoonlijk leed en op 

gezette momenten elkaar aan te spreken op 

deviant gedrag. Vaak kon men hiermee erger 

voorkomen en gemaakte afspraken handhaven. 

In het algemeen respecteerden de fabrikanten 

elkaar en in deze sfeer konden zij hun onge-

zouten mening geven over collega’s die uit 

eigenbelang een prijsopdrijvend beleid voer-

den. Ondanks alle problemen waarmee de fa-

brikantenorganisatie in de loop der jaren werd 

geconfronteerd, wist het kartel in de strohul-

zenindustrie met vallen en opstaan overeind 

te blijven. Voor een fors deel had dit te maken 

met de kracht van het vaak informele maar 

wel zakelijke relatienetwerk waarin onderling 

vertrouwen een belangrijke rol speelde.

Hoewel Bouwens en Dankers in hun studie 

Tussen concurrentie en concentratie een zekere 

waarde toekennen aan de rol van familiale en 

sociale netwerken bij de totstandkoming van 

stabiele kartelovereenkomsten, gaan zij hier 

niet uitgebreid op in. Wel noemen zij enkele 

voorbeelden van bedrijfstakken waarin sociale 

netwerken in zakelijke activiteiten een belang-

rijke rol speelden. In tegenstelling tot deze 

ondernemingen speelden in het kartel van de 

strohulzenfabrikanten familiale banden een 

minder belangrijke rol. Wel was er sprake van 

een sociaal netwerk, waardoor het kartel naar 

behoren kon functioneren. De casus van de 

strohulzenindustrie toont in ieder geval aan 

dat deze factor naast de genoemde endogene 

factoren belangrijk was voor stabiele kartelvor-

ming. De slotconclusie kan niet anders luiden 

dan dat het kartel in de strohulzenindustrie 

zijn nut heeft bewezen. Weliswaar lag de fabri-

kantenorganisatie in de onderzochte periode 

bij tijd en wijle onder vuur door omstandighe-

den waarop ze nauwelijks grip had en waren 

er onderling zeker fricties, maar over het alge-

meen beïnvloedden de endogene factoren de 

stabiliteit van het kartel in gunstige zin. Hierin 

speelde het sociale netwerk van de strohulzen-

fabrikanten een belangrijke rol.
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253Eindhoven: Regionaal Historisch  

Centrum Eindhoven (RHCe)

Toegangsnr. 10876: Documentatie familie 

Caron, Eindhoven, 19e en 20e eeuw

 Inv. nrs. 1-4: Diverse documentaire stukken 

diverse jaren

Toegangsnr. 10032: Archief Nederlandse 

Draadnagelfabriek J.B.C. Caron, Eindho-

ven, 1910-1932

 Inv. nrs. 1-24: Correspondentie, 1910-1927

Toegangsnr. 15242: Archief Nederlandse 

stoomstrohulzenfabriek J.B.C. Caron te 

Eindhoven, Heeze en Asten, 1885-1976

 Inv. nrs. 305-307: Stukken betreffende de 

Vereniging van Nederlandse Strohulzenfa-

brikanten, 1949-1955

 Inv. nr. 308: Stukken betreffende de Sectie 

Strohulzenfabrikanten van de Vakgroep  

Strokartonindustrie, 1940-1944

 Inv. nrs. 38-183: Correspondentie, 1886-1976

 Inv. nrs. 316-317: Correspondentie diverse 

jaren

 Inv. nr. 297: Stukken betreffende de taxatie 

en de verzekering van goederen en gebou-

wen, 1920-1930

 Inv. nr. 310: Tekeningen van bedrijfsgebou-

wen, 1920-1950

 Inv. nr. 285: Stukken betreffende de bereke-

ning van lonen

 Inv. nrs. 376-381: Loonboeken, 1907-1921

 Inv. nr. 291: Fabrieksreglementen

 Inv. nr. 310: Stukken betreffende de be-

drijfsinventaris

 Inv. nr. 311: Documentatie van machines

 Inv. nrs. 289-290: Registers ten behoeve van 

de inkoop en verwerking van stro in Asten, 

1908-1964

 Inv. nr. 289: Registers ten behoeve van de 

inkoop en verwerking van stro in Heeze, 

1908-1914

 Inv. nr. 296: Statistische gegevens betreffen-

de de productie, 1913

 Inv. nrs. 230-252a: Copyboeken, 1904-1975

 Inv. nr. 253: Copyboeken Asten, 1927-1940

 Inv. nrs. 278-375: Verkoopboeken,  

1886-1970

 Inv. nr. 286e: Vertrouwelijke handelsinfor-

matie, 1889, 1910

 Inv. nr. 387: Balansen, 1944-1946

 Inv. nr. 309: Monsters: strohulzen, karton-

nen hulzen en spijkers

Toegangsnr. 15245: Archief strohulzen en 

spartmattenfabriek Jennissen en Co, Hoorn, 

1880-1899

 Inv. nr. 340: Stukken betreffende de strohul-

zenfabriek Jennissen en Co, 1890

 Inv. nr. 341: Balansen, 1889-1892

 Inv. nr. 341: Register voor aangekocht stro, 

1889-1893

Toegangsnr. 15245: Archief ‘The Confidence’, 

Someren, 1918-1938

 Inv. nr. 344: Correspondentie van strohul-
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kartelvorming in een verdwenen industrie

zenfabriek ‘The Confidence’ te Someren, 

1928-1938

 Inv. nr. 344A: Register ten behoeve van de 

inventarissen en de aantekening van inge-

kocht stro, 1918-1938

Toegangsnr. 15245: Archief van de Vereniging 

van Strohulzenfabrikanten afdelingen 

Weert en Helmond, 1918-1919

 Inv. nr. 343: Stukken betreffende de Ver-

eniging van Strohulzenfabrikanten van de 

afdelingen Weert en Helmond, 1918-1919

Toegangsnr. 15248: Privé-archief J.B.C. Caron, 

Eindhoven, 1860-1975

 Inv. nrs. 357-358: Stukken betreffende de 

familie Caron, 1860-1960

 Inv. nr. 359: Stukken betreffende de Kamer 

van Koophandel, 1920-1922

 Inv. nr. 360a: Stukken betreffende oorlogs-

schade en herstelbetalingen, 1944-1950

Gemeenteverslagen diverse gemeenten

 Toegangsnr. 13030; inv. nrs. 23/13-23/16: 

Gemeenteverslagen van Asten, 1911-1930

 Toegangsnr. 13180; inv. nrs. 23/13-23/16: Ge-

meenteverslagen van Deurne, 1905-1920

 Toegangsnr. 10530; inv. nr. 80: Gemeente-

verslagen van Geldrop, 1921-1929, 1931-1935 

 Toegangsnr. 15280; inv. nr. 2026: Gemeente-

verslagen van Heeze, 1931-1935 

 BIB005: Verslagen van den Toestand der Ge-

meente Helmond over de jaren 1909-1954:

 Gemeente Helmond, 1909-1954

 Toegangsnr. 12021; inv. nr. 152: Gemeente-

verslagen van Helmond, 1920-1923

 Toegangsnr. 15293; inv. nrs. 552-578: Ge-

meenteverslagen van Leende, 1904-1935

 Toegangsnr. 13139; inv. nrs. 155-156: Ge-

meenteverslagen van Mierlo, 1918-1928

 Toegangsnr. 13085; inv. nrs. 23/11-23/14: Ge-

meenteverslagen van Someren, 1914-1926

 Toegangsnr. 15418; inv. nrs. 753-785: Ge-

meenteverslagen van Stratum, 1886-1919

 Toegangsnr. 10283; inv. nr. 275: Gemeente-

verslagen van Zesgehuchten, 1901-1918

Verslagen van de Kamers van Koophandel

 Toegangsnr. 10327; inv. nr. 79: Verslagen van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 

Eindhoven, Gestel, Stratum en Woensel, 

1880-1930

 Toegangsnr. 12102; inv. nr. 9: Verslagen van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 

Helmond, 1871-1919

 Toegangsnr. 10327; inv. nr. 79: Verslagen van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken in 

Oostelijk Noord-Brabant, 1859-1959

Hinderwetvergunningen

 Toegangsnr. 15418; inv. nr. 2364: H.J.G. van 

Berckel, 1885

 Toegangsnr. 15418; inv. nr. 2374: J.B.C. Ca-

ron, 1919

 Toegangsnr. 15293; inv. nrs. 1836-1841: W. 

van Engelen, 1915-1922-1923-1931

 Toegangsnr. 10283; inv. nr. 450: Jos Govers & 

Co., 1907

 Toegangsnr. 10246; inv. nrs. 5204-5289-

5305: M. van den Heuvel, 1898-1904-1906

 Toegangsnr. 10283; inv. nr. 450: Adriaan de 

Jong, 1900

Krantenartikelen

 - Eindhovens Dagblad, 1917-1918-1919

 -  Meierijsche Courant, 1906-1907-1908-1910-

1911-1912-1916-1917-1918-1919-1924

 - Peel & Kempenbode, 1908-1909

Handelsregister Kamer van Koophandel voor 

Zuidoost-Brabant

 Toegangsnr. 1192; inv. nr. 30: Nederlandse 

stoomstrohulzenfabriek J.B.C. Caron
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ger aadpleegde archieven en archivalia

Privé-archief Adriaan Sanders te Uden met 

betrekking tot strohulzenfabriek Diks en 

Coenen te Uden

 -  Patent betreffende een ‘Verbeterd conti-

nuwerkend vouw- en toevoermechanisme 

voor stroohulzenmachines’ aangevraagd 

op 13 juni 1914 en toegekend op 12 novem-

ber 1915

 -  Patent betreffende een ‘Machine voor het 

automatisch dichtbinden van het kopeinde 

van stroohulzen’ aangevraagd op 17 mei 

1916 en toegekend op 31 juli 1918

 -  Patent betreffende een ‘Stroonaaimachine 

met mechanisch bewogen vouw- en toe-

voerrichting’ aangevraagd op 14 november 

1921 en toegekend op 16 december 1923

 -  Notariële stichtingsakte van de firma Coe-

nen & Co de dato 3 april 1917

 -  Krantenartikelen uit de Udensche Courant 

in het bijzonder betreffende de beginperi-

ode van Diks en Van den Heuvel

 -  Genealogisch materiaal betreffende de 

families Van den Heuvel, Coenen & Diks

Het Uden-archief van Bressers te Uden

 - Foto’s firma Coenen & Co

 -  Krantenartikelen uit de Udensche Cou-

rant, betrekking hebbende op de firma 

Coenen & Co

Nationaal Archief Den Haag

Toegangsnr. 2.20.07: Archief van de N.V. Maat-

schappij tot Exploitatie der Verenigde  

Majanglanden (1885), 1914-1971

  Inv. nr. 231: Rapporten van de heer  

G.W. van Barneveld Kooy jr. inzake de N.V. 

Papier en Strohulzenfabriek ‘Helmond’  

aan P.W. Janssen en Aug. Janssen,  

1903-1904

  Inv. nr. 232: Schuldbekentenis van  

H.J. Knottnerus, 1903-1907 (inv. nr. 232)

Heusden: Streekarchief Langstraat  

Heusden Altena (SALHA)

Gemeenteverslagen

 Toegangsnr. 1010; inv. nrs. 164-186:  

Gemeenteverslagen van Vrijhoeve-Capelle, 

1896-1918

Hinderwetvergunningen

  Toegangsnr. 101; inv. nr. 421: Hinderwetver-

gunning Vrijhoeve-Capelle,  

no 11, oprichting strohulzenfabriek 18-06-

1907

Verslagen van de Kamer van Koophandel

 Toegangsnr. 1158; inv. nrs. 12-15: Verslagen 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te Waalwijk, 1890-1922

Archief Oerlemans, Sprang-Capelle/ 

Vrijhoeve-Capelle

 Toegangsnr. 1162: inv. nr. 108: Stukken be-

treffende de N.V. Dutch Straw Works Com-

pany (Hollandsche Stroowerken Maatschap-

pij), 1907, 1919-1920

Tilburg: Regionaal Archief Tilburg (RAT)

Gemeenteverslagen

 Toegangsnr. NL-TbRAT-2201; inv. nrs. 

349-353, 263: Gemeenteverslagen van Baar-

le-Nassau, 1905-1935

 Toegangsnr. NL-TbRAT-2001; inv. nrs. 342-

377: Gemeenteverslagen van Oosterhout, 

1890-1927

  Toegangsnr. NL-TbRAT-4; inv. nrs. 365-373: 

Gemeenteverslagen van Tilburg, 1899-1907

Verslagen van de Kamer van Koophandel

  Toegangsnr. NL-TbRAT-119; inv. nrs. 78-79: 

Verslagen van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Tilburg, 1899-1921
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 Toegangsnr. NL-TbRAT-2099; inv. nr. 8: 

Verslagen van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te Oosterhout, 1885-1912

Hinderwetvergunningen

 Toegangsnr. NL-TbRAT-1083; inv. nrs. 806 

en 857: Hinderwetvergunningen m.b.t. de 

firma H. Verbunt-van Dijk te Tilburg

  Toegangsnr. NL-TbRAT-3116; inv. nr. 5 

bijlage 1: Hinderwetvergunningen m.b.t. 

strohulzenfabriek G. Kehlenbrink jr. & Co te 

Oosterhout

Privé-archief J.H.J.M. van Diessen  

(Poppel-België)

 -  Beschrijving geschiedenis van strohulzen- 

fabriek ‘Catalonië’ te Tilburg

 -  Diverse documenten en fotomateriaal  

betreffende strohulzenfabriek ‘Catalonië’

Oudenbosch: Regionaal Archief West- 

Brabant (RAWB)

Gemeenteverslagen

  Toegangsnr. NL-BozWBA-raw-0002; inv. 

nrs. 11 t/m 16: Gemeenteverslagen van Etten 

en Leur, 1898-1927

  Toegangsnr. NL-BozWBA-raw-0350; inv. 
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Oudenbosch, 1901-1930
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1904-1921
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slagen van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken van Westelijk Noord-Brabant, 

1924-1960

Hinderwetvergunning

  Toegangsnr. NL-BozWBA-raw-0002; 

inv. nr. 1899: Hinderwetvergunning m.b.t. 

strohulzenfabriek Van Beckhoven en Van 

Iersel te Etten en Leur, 1912-1913

’s-Hertogenbosch: Brabants Historisch 

Informatie Centrum (BHIC)
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teverslagen van Boxtel, 1907-1935 
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Gemeenteverslagen van Vught, 1881-1908

 Toegangsnr. 7652; inv. nrs. 655-669: Ge-

meenteverslagen van Uden, 1917-1937

Verslagen van de Kamer van Koophandel

  Toegangsnr. 176; inv. nrs. 1-2: Verslagen van 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken te  

’s-Hertogenbosch, 1931, 1936-1940

Hinderwetvergunningen

  Toegangsnr. 1792; inv. nr. 927.341: Hinder-

wetvergunning m.b.t. strohulzenfabriek 

Van Rijckevorsel te Boxtel

  Toegangsnr. 1792; inv. nr. 922.183: Hinder-

wetvergunning m.b.t. strohulzenfabriek 

A.D. Notten te Boxtel

Handelsregister van de Kamer van Koophan-

del en Fabrieken te Eindhoven

  Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 5584: Strohulzen-

fabriek ‘Het Zuiden’ te Eindhoven

  Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 4141: Strohulzen-

fabriek ‘Uno’ te Helmond

  Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 589: Strohulzenfa-

briek en Machinale Brei-inrichting te Deurne

  Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 7977: Strohul-

zenfabriek ‘The Confidence’ te Someren

 Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 372: Geldrop-

se Strohulzenfabriek Jos Govers & Co te 

Geldrop

 Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 732: N.V. Strohul-

zenfabriek ‘Crescendo’ te Mierlo-Hout

 Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 1077: N.V. 
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ger aadpleegde archieven en archivalia

Strohulzenfabriek ‘Wilhelmina’ voorheen  

J. Bakermans van den Boer te Someren

 Toegangsnr. 1192a; inv. nr. 1886: N.V. Ver-

enigde Nederlandse Strohulzenfabrieken te 

Helmond

Handelsregister van de Kamer van Koophan-

del en Fabrieken te Tilburg

 Toegangsnr. 404a; inv. nr. 1926:  

Zuider Strohulzenfabriek te Baarle- 

Nassau

Handelsregister van de Kamer van Koophan-

del en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch

 Toegangsnr. 176a; inv. nr. 450: Straw Envelo-

pe m.f.g. Co te Boxtel

Collectie Hanneke Das (Vught)

 -  Kopieën uit het gemeentearchief van 

Vught: brieven uit 1886 en 1893 betreffende 

de firma Van Rijckevorsel. (Deze zijn ook te 

vinden in GA Vught; toegangsnr. 5060,  

inv. nrs. 877 en 1084/1)

 -  Krantenartikel over de firma Van Rijcke- 

vorsel

Gemeentearchief Breda

Gemeenteverslagen

  Gemeenteverslagen van Breda, 1907-1908 

(digitaal beschikbaar via link Raadsnotulen 

en jaarverslagen)

Verslagen van de Kamer van Koophandel

 Toegangsnr. ARC0135; inv. nr. 13: Verslagen 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te Breda, 1885-1909

Gemeentearchief Echt

Gemeenteverslagen

  Inv. nr. 382, 1906; inv. nr. 383, 1931-1935; inv. 

nrs. 545-605, 1913-1918: Gemeenteverslagen 

van Echt, 1906, 1913-1918, 1931-1935

Gemeentearchief Venlo

Gemeenteverslagen

  Toegangsnr. 54; inv. nrs. 116-135/toegangsnr. 

70; inv. nrs. 2-10-18: Gemeenteverslagen van 

Venlo, 1900-1929

Verslagen van de Kamer van Koophandel

  Toegangsnr. 57; inv. nrs. 52-73: Verslagen 

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te Venlo, 1900-1921

Gemeentearchief Weert

Gemeenteverslagen

 Toegangsnr. A.1.3. Nieuw Archief der ge-

meente Weert; inv. nrs. 159-178: Gemeente-

verslagen van Weert, 1900-1919
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LIJST VAN BIJLAGEN

Datum Beschuldigde bedrijf Aard beschuldiging Uitspraak

April 1948 Firma W. Notten Het toekennen van 5% agenten-
provisie aan dealers, hetgeen niet 
conform de afspraken was d.d. 5 
februari 1947. 

Wel scheidsgerecht benoemd. 
Door ontbreken van relevante 
documentatie is vonnis 
onbekend.

Juni 1948 Straw Covers Manufactory. 
W. van Engelen-Vugts

Onderbieding. Boete van ƒ 22,50.

Juni 1948 Firma W. Notten Het niet aanmelden van een 
agent voor Engeland conform 
punt 7c, pagina 9 notulen  
5 februari 1947.

Niet bestraft omdat bepaling 
VNS ruimte liet voor andere 
interpretatie.

Februari 
1949

Firma W. Peeters Onderbieding. Boete van ƒ 450,00. Uitkomst 
door ontbreken documenta-
tie onbekend.

Juni 1950 Coenen & Co Het niet op tijd uitvoeren van 
een contractorder.

Boete van ƒ 700,00.

Juni 1950 Straw Covers Manufactory. 
W. van Engelen-Vugts

Het rechtstreeks indienen van 
een aanvraag ter verkrijging van 
een uitvoervergunning bij het 
Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder; het overschrijden 
van de looptijd van een con-
tractorder.

Boete van ƒ 750,00. Uitkomst 
niet bekend.

November 
1950

Firma ‘Echt’ W. van der 
Laak

Het rechtstreeks indienen van 
een aanvraag ter verkrijging van 
een uitvoervergunning bij het 
Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder.

Niet bestraft; wel aangegeven 
dat dergelijke aanvragen via 
het secretariaat dienen te 
geschieden.

November 
1950

Zuider Strohulzenfabriek Het rechtstreeks indienen van 
een aanvraag ter verkrijging van 
een uitvoervergunning bij het 
Bedrijfschap voor Hooi, Stro en 
Ruwvoeder.

Niet bestraft; wel aangegeven 
dat dergelijke aanvragen via 
het secretariaat dienen te 
geschieden.

November 
1950

Firma J.B.C. Caron Het niet op tijd uitvoeren van 
een contractorder.

Uitkomst onbekend.

Bijlage 1. Overzicht bijeenkomsten scheidsgerecht 1948-1952. Bronnen: ACA, inv. nr. 134, Cor-

respondentie 1947-2; ACA, inv. nr. 137, Correspondentie 1948-1; ACA, inv. nr. 305, Stukken betreffende de 

Vereniging van Nederlandse Strohulzenfabrikanten 1949-1950; ACA, inv. nr. 148, Correspondentie 1952.
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December 
1950

Coenen & Co Het niet op tijd uitvoeren van 
een contractorder: verzoek van 
Coenen eventueel de afleve-
ringsdatum te mogen over-
schrijden van 01-03-1951  
tot 31-12-1951.

Inwilliging van het verzoek 
om de afleveringsdata van 
het lopende contract te over-
schrijden van 1 maart 1951 tot 
en met 31 december 1951.

December 
1950

Firma W. van der Laak Verzoek om de afleveringsdatum 
van 1 maart 1951 met 6 maanden 
te mogen overschrijden.

Inwilliging van het verzoek.

Februari 
1952

Firma W. Notten Onderbieding. Klacht onderzocht door het 
secretariaat maar niet be-
handeld door het scheids-
gerecht; betrokken lid heeft 
formeel juist gehandeld.

Bijlage 2. De vermelde Nederlandse strohulzenfabrikanten in de periode 1881-1960. 

Gegevens geput uit gemeenteverslagen, handelsregisters, provinciale verslagen, het bedrijfs- 

archief van J.B.C. Caron te Eindhoven en literatuur.

Fabrikant Plaats Noord-Brabant Limburg Elders

J. van Aken Oudenbosch x

The ‘Asten’ Straw Works  
Company Ltd

Asten x

J. Bakermans Someren x

Van Beckhoven & Van Iersel Etten en Leur x

C. van de Berg Oosterhout x

H. van Berckel Stratum/Eindhoven x

A. van den Boom Nederweert x

H. Breuers Venlo x

J.B.C. Caron Stratum/Eindhoven/
Asten/Heeze

x

‘Catalonië’ Tilburg x

Coenen & Co Uden x

M. Cox Mierlo x

H.J. Cremer Breda x

‘Crescendo’ (The Crescent Straw 
Works)

Helmond/Mierlo-Hout x

De Deventer strohulzenfabriek Deventer x

J. van Dijk (The Confidence) Someren x

N.V. Dutch Straw Works  
Company 

Vught x

W. van Engelen-Vugts Leende x

J. van Goch Asten x

J. Govers & Co Leende/Geldrop/Mierlo x
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P.C. van Heugten Asten x

Houtzager & Van de Valk Zundert x

A. de Jong & Co Zesgehuchten/Geldrop x

Jennissen & Co Hoorn x

Kalken & Co Eindhoven x

J.H.J. Kam Woensel x

G. Kehlenbrink jr. & Co Oosterhout x

H.J. Knottnerus Helmond x

P.J. van der Laak (Strohulzenfa-
briek ‘Echt’)

Echt x

Linner strofabriek Linne x

Joh. Lohe Deurne x

Gebrs. Maas Someren x

P. Meuws Venlo x

A.D. Notten Boxtel x

Oerlemans & Zonen (N.V. Dutch 
Straw Works Company)

Vrijhoeve-Capelle/
Helmond

x

W.A. Peeters & Co Weert x

Pillot & Van Beek Zundert x

J.J. Pompen Soerendonk x

Van Rijckevorsel & Co Vught/Boxtel x

De Roermondse Strohulzenfa-
briek

Roermond x

Th. Slits Venray x

H.J. Stevens Didam x

W. Stam/A. van Dam Helmond x

Straw Envelope m.f.g. Boxtel x

H. Ubben & Co Helmond x

Strohulzenfabriek ‘Uno’ Helmond x

Van der Vaart & Co Groningen x

Ch. van der Veeken Baarle-Nassau x

Verenigde Nederlandse Strohul-
zenfabrieken (United Dutch 
Straw Works)

Helmond x

Vetter & Co Apeldoorn/Zutphen x

M. Vromans Leende x

‘Wilhelmina’ (The Wilhelmina 
Works)

Someren x

Strohulzenfabriek ‘Het Zuiden’ Eindhoven x

Zuider Strohulzenfabriek Baarle-Nassau x
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Onderneming Lid Vereniging van  
Strohulzenfabrikanten  

1918-1919

Lid Vereniging 
van Nederlandse 
Strohulzenfabri-

kanten 1943

Lid VNS 
1952/1953

Afd. Weert Afd. Helmond

J. van Aken x

The ‘Asten’ Straw 
Works Company Ltd

x x

J. Bakermans x x

Van Beckhoven  
& Van Iersel

x

A. van den Boom x

H. Breuers x

J.B.C. Caron x x x

‘Catalonië’ x x

Coenen & Co x x x

N.V. Dutch Straw 
Works Company  

x x

Strohulzenfabriek 
‘Echt’

x x x

Van Engelen-Vugts x x

J. Govers & Co x x

J. Lohe x x

A.D. Notten/ 
W. Notten

x x

Oerlemans & Zonen x x

Peeters & Co x x x x

Pillot & Van Beek x x

Van Rijckevorsel & Co x x x x

Th. Slits x

W. Stam x

Zuider Strohulzen-
fabriek

x x

Bijlage 3. Deelname strohulzenfabrikanten aan de fabrikantenorganisatie in diverse periodes.
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Bij het interpreteren van de cijfermatige ge-

gevens in deze bijlage moet wel de nodige 

voorzichtigheid in acht worden genomen. Zo 

is de Staat der Fabrieken in de gemeentejaar-

verslagen in lang niet alle gevallen adequaat 

ingevuld. Hierdoor is er sprake van een aantal 

onvolkomenheden, waardoor het lastiger 

wordt een goed beeld te krijgen van de be-

drijfsgrootte van een aantal ondernemingen. 

Ook missen we bij een aantal fabrieken gege-

vens met betrekking tot de arbeidsbezetting. 

Ter aanvulling moesten gegevens van andere 

bronnen, zoals verslagen van de Kamer van 

Koophandel, worden gecombineerd met cij-

fers van de gemeentejaarverslagen om een 

completer beeld te krijgen van de strohul-

zenfabricage in bepaalde plaatsen. Vanaf 

het begin van de jaren twintig neemt het 

aantal strohulzenfabrieken volgens de Staat 

der Fabrieken gestadig af. In 1929 worden 

er nog maar twee vermeld. In werkelijkheid 

blijven er minstens nog tien fabrieken tot na 

de Tweede Wereldoorlog operationeel. Deze 

zien we dan ook terug in de Vereniging van 

Nederlandse Strohulzenfabrikanten. Wel 

geven de cijfers een indicatie ten aanzien van 

het aandeel van vrouwen en kinderen in de 

strohulzenindustrie en de bedrijfsgrootte van 

een aantal bedrijven.

Bijlage 4. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabrieken.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1903 4 0 38 0 42

1904 4 0 37 0 41

1905 4 0 54 0 58

1906 4 0 75 0 79

1907 4 0 65 0 69

1908 5 0 53 0 58

1909 5 0 57 0 62

1910 5 0 56 0 61

1911 5 0 57 0 62

1912 15 13 15 25 68

1913 16 17 11 34 78

1914 17 20 2 10 49

1915 15 15 1 29 60

1916 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

1917 Idem Idem Idem Idem

1918 Idem Idem Idem Idem

1919 Idem Idem Idem Idem

1920 Idem Idem Idem Idem

1921 15 15 0 0 30

1922 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

1923 Idem Idem Idem Idem

1924 Idem Idem Idem Idem

1925 Idem Idem Idem Idem

1926 14 5 28 2 49

1927 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

1928 Idem Idem Idem Idem

1929 Idem Idem Idem Idem

1930 Idem Idem Idem Idem

Opmerkingen:

1.  In 1903 is strohulzenfabrikant Jan van Aken, 

naast de beetwortelsuikerfabriek waar op 

dat moment 120 personen werkzaam zijn, 

de grootste werkgever in Oudenbosch. In dit 

jaar wordt de fabriek van Van Aken voor het 

eerst genoemd. 

2.  Met enige regelmaat wordt in de periode 

1914-1929 de uitvoer van strohulzen ver-

meld. Het bedrijf voert in het bijzonder 

strohulzen uit naar Groot-Brittannië, Cana-

da en tijdens de Eerste Wereldoorlog naar 

Duitsland. 

Bijlage 4.1. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek J.A.J.M. van Aken te Ouden-

bosch 1903-1930. Bronnen: Gemeenteverslagen Oudenbosch 1903-1930.
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Opmerkingen:

1.  In 1914 is de strohulzenfabriek van J. Baker-

mans, naast de haspelarij van de firma J.A. 

Carp, een grote werkgever in Someren. In 

1915 is het bedrijf van Bakermans de grootste 

werkgever in Someren. Vanaf 1925 loopt de 

werkgelegenheid in de strohulzenfabriek 

sterk terug.

2.  Volgens streekhistoricus Jean Coenen be-

gon Jan Bakermans (1880-1961) in 1913 in de 

voormalige bierbrouwerij De Ster aan de 

Speelheuvelstraat te Someren een strohul-

zenfabriek. Niet lang daarna verplaatste 

het bedrijf, dat ‘Wilhelmina’ voorheen J. 

Bakermans werd genoemd, zich naar de 

Dorpsstraat. De boeren uit Lierop en So-

meren voorzagen de fabriek van geschud 

roggestro.

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1914 8 0 16 16 40

1915 10 18 16 27 71

1916 8 19 19 30 76

1917 10 18 16 27 71

1918 13 14 14 8 49

1919 14 15 18 16 63

1920 14 15 18 15 62

1921 7 6 21 8 42

1922 8 6 26 12 52

1923 8 5 30 14 57

1924 9 6 29 10 54

1925 8 8 17 13 46

1926 7 5 12 10 34

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1901 16 0 16 0 32

1906 7 0 20 40 67

1911 10 0 25 50 85

1916 16 27 8 18 69

1921 17 30 10 20 77

Bijlage 4.2. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek J.B. Bakermans (‘Wilhelmina’) 

te Someren 1914-1926. Bronnen: Gemeenteverslagen Someren 1914-1926.

Bijlage 4.3. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Van Beckhoven & Van Iersel te 

Etten en Leur 1901-1921. Bronnen: Gemeenteverslagen Etten en Leur 1901-1921.
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Opmerkingen:

1.  Slechts om de vijf jaar wordt de Staat der 

Fabrieken ingevuld.

2.  In 1912 wordt Van Beckhoven & Van Iersel 

toestemming verleend om een nieuwe 

strohulzenfabriek op te richten.

3.  In 1913 volgt een uitbreiding van de strohul-

zenfabriek. In dit jaar beginnen de firman-

ten ook met een machinale klompenmakerij. 

In 1916 werken er 15 arbeiders in de klom-

penfabriek. Hierna gaat het blijkbaar snel 

bergafwaarts, want het gemeenteverslag van 

1921 vermeldt dat de klompenuitvoer geheel 

stil ligt.

4.  Vanaf 1922 is er geen informatie meer be-

schikbaar over de strohulzenfabriek en de 

klompenmakerij van Van Beckhoven & Van 

Iersel.

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1886 20 16 26 18 80

1887 10 0 21 23 54

1888 10 8 18 25 61

1889 14 6 20 14 54

1890 16 10 28 22 76

1891 12 8 30 34 84

1892 15 7 32 29 83

1893 19 36 10 33 98

1894 (1) 18 32 15 39 104

1895 14 29 24 22 89

1896 34 40 15 11 100

1897 41 38 17 10 106

1898 40 36 16 12 104

1899 38 40 20 15 113

1900 17 63 6 46 132

1901 (2)

1902 15 59 5 43 122

1903 24 62 6 40 132

1904 14 54 3 21 92

1905 15 60 2 20 97

1906 (2)

1907 15 49 7 11 82

1908 9 31 2 12 54

1909 9 27 5 8 49

1910 12 32 6 2 52

Bijlage 4.4. Statistische gegevens werknemers strohulzenafbriek H. van Berckel/J.B.C. Caron te 

Stratum/Eindhoven 1886-1919. Bronnen: Gemeenteverslagen Stratum 1886-1919.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1911 3 0 25 6 34

1912 10 2 28 31 71

1913 11 25 8 31 75

1914 9 27 7 33 76

1915 7 29 9 35 80

1916 9 36 5 38 88

1917 9 36 5 38 88

1918 7 10 5 19 41

1919 8 11 9 19 47

1920 9 9 11 23 52

1921 5 1 10 20 36

1922 6 1 9 13 29

1923 5 1 9 14 29

1924 5 1 10 13 29

1925 4 3 8 19 34

1926 4 3 9 21 37

1927 4 8 10 12 34

1928 12 10 5 4 31

1929 12 10 5 4 31

1930 14 12 6 7 39

Opmerkingen:

1.  In 1894 gaat het bedrijf van H. van Berckel 

over in handen van J.B.C. Caron.

2.  In 1901 worden er in de Staat der Fabrieken 

geen arbeidersaantallen vermeld. Boven-

dien ontbreken de gegevens van 1906. 

3.  In het gemeenteverslag van 1912 wordt er 

melding gemaakt van strohulzen- en spij-

kerfabriek J.B.C. Caron. In hetzelfde jaar 

wordt de strohulzenfabriek van Caron door 

brand vernield.

1911 12 30 6 10 58

1912 12 30 6 10 58

1913 11 14 5 2 32

1914 12 10 2 2 26

1915 12 10 2 0 24

1916 10 5 2 2 19

1917 3 3 0 1 7

1918 9 8 4 1 22

1919 9 8 4 1 22

Bijlage 4.5. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek J.B.C. Caron te Asten 1911-1930. 

Bronnen: Gemeenteverslagen Asten 1911-1930.
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Opmerkingen:

1.  Het verzamelverslag 1931 t/m 1935 bevat 

geen gegevens meer.

2.  Vanaf 1911 is J.B.C. Caron de grootste werk-

gever in Asten. In 1919 geeft de haspelarij 

van J.A. Carp de meeste werkgelegenheid in 

Asten. De strohulzenfabrieken blijven ech-

ter in de jaren twintig in Asten belangrijke 

werkgevers die aan velen werk verschaffen.

3.  Volgens de gegevens van de gemeenteversla-

gen komt er in 1924 een tweede strohulzen-

fabriek bij. Deze wordt geleid door P.C. van 

Heugten.

4.  In 1928 komt er in Asten een derde strohul-

zenfabriek bij, namelijk die van J. van 

Goch-Bakermans. 

5.  Volgens streekhistoricus Jean Coenen zette 

J.B.C. Caron in 1911 in Asten (naast Stratum 

en Heeze) een derde bedrijf op. Na de brand 

op 23 september 1917 in de strohulzenfa-

briek te Heeze zet Caron de produktie voort 

in Asten en Stratum.

Het gemeenteverslag van 1930 vermeldt onder 

het kopje ‘Buitenlandse handel’ het volgende: 

‘De strohulzenfabriek van P.C. van Heugten 

en die van J.B.C. Caron werken in hoofdzaak 

voor Engeland, evenals de strohulzen- en stro-

koordfabriek der firma Van Goch-Bakermans.’

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1917 12 0 20 0 32

1918 (1)

1919 6 12 1 9 28

1920 8 1 3 26 38

1921 7 8 0 11 26

1922 7 8 0 11 26

1923 14 8 2 16 40

1924 15 7 9 14 45

1925 18 9 1 23 51

1926 20 26 0 0 46

1927 23 29 0 17 69

Opmerkingen:

1.  Het aantal arbeiders wordt in 1918 niet 

vermeld. Dit kan te maken hebben met een 

grote brand die een gedeelte van de strohul-

zenfabriek van de firma Coenen & Diks in de 

as legde.

2.  De Staat der Fabrieken is in 1928 niet in-

gevuld. Verder ontbreken de jaarverslagen 

over de jaren 1929 en 1930. In het gemeente-

verslag over de jaren 1931 t/m 1935 ontbre-

ken relevante gegevens over de strohulzen-

fabriek.

Bijlage 4.6. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Coenen & Diks te Uden 1917-

1927. Bronnen: Gemeenteverslagen Uden 1917-1927.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1918 10 0 2 0 12

1919 6 4 2 0 12

1920 6 4 2 0 12

1921 6 4 2 0 12

1922 8 5 2 1 16

1923 6 0 2 9 17

1924 6 0 2 9 17

1925 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

1926 Idem Idem Idem Idem

1927 4 1 6 0 11

1928 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

Opmerkingen:

1.  In het gemeenteverslag van 1916 wordt voor 

het eerst Michiel Cox als strohulzenfabri-

kant in Mierlo genoemd. Verder worden er 

geen relevante gegevens vermeld. In 1919 is 

de naam van de strohulzenfabriek veran-

derd in N.V. Crescent Straw Works Company 

(N.V. ‘Crescendo’). 

2.  In 1921 verandert de situatie, dat wil zeggen 

er wordt in het gemeenteverslag een tweede 

strohulzenfabriek vermeld en wel die van 

Jos Govers & Co. Er worden evenwel van dit 

bedrijf geen arbeidersaantallen vermeld in 

de Staat der Fabrieken. In 1925 wordt in de 

Staat der Fabrieken strohulzenfabriek N.V. 

‘Crescendo’ niet meer vermeld. Twee jaren 

later, in 1927, wordt voor het eerst strohul-

zenfabriek N.V. ‘Het Zuiden’ vermeld. Die 

gegevens zien wij in bovenstaande tabel 

terug. Een jaar later wordt echter ook deze 

fabriek niet meer vermeld.

Bijlage 4.7. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek M. Cox/N.V. ‘Crescendo’/N.V. 

‘Het Zuiden’ te Mierlo 1918-1928. Bronnen: Gemeenteverslagen Mierlo 1918-1928.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1907 6 6 12 1 25

1908 6 6 12 1 25

Opmerkingen:

1.  Vanaf 1909 is er geen Staat der Fabrieken 

meer opgenomen. In 1914 weer wel, maar de 

strohulzenfabriek van Cremer wordt dan 

niet meer vermeld. 

2.  In 1913 staat in het verslag van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken (is opgenomen 

in het gemeentejaarverslag van Breda) een 

adhesiebetuiging aan het door de Kamer 

van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven 

gezonden verzoek, te willen bewerken dat 

het verbod van invoer van stro in Australië 

wordt opgeheven.

Bijlage 4.8. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek H.J. Cremer te Breda 1907-

1908. Bronnen: Gemeenteverslagen Breda 1907-1908.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1913 2 0 4 19 25

1914 3 7 2 14 26

1915 4 9 4 13 30

1916 4 5 6 13 28

1917 4 8 4 15 31

1918 3 7 4 16 30

1919 3 8 6 9 26

1920 3 8 5 10 26

1921 2 5 7 11 25

1922 2 6 7 10 25

1923 4 5 6 12 27

1924 3 6 6 13 28

1925 3 4 6 15 28

1926 4 9 7 9 29

1927 5 10 7 10 32

1928 6 10 6 12 34

Opmerkingen:

1.  Hoewel het bedrijf van W. van Engelen- 

Vugts pas in 1913 te Leende start met een 

strohulzenfabriek, bevindt zich reeds in 

1905 in deze plaats een strohulzenfabriek 

waar 3 volwassen mannen en 4 jongens  

(12-16 jaar) emplooi vinden. In 1906 zijn  

er zelfs twee strohulzenfabrieken waar in  

totaal 4 volwassen mannen, 4 volwassen 

vrouwen, 2 jongens en 8 meisjes werken.  

De namen van deze strohulzenfabrieken 

zijn echter onbekend.

2.  In de gemeenteverslagen van 1909 en 1910 

wordt er niets vermeld ten aanzien van de 

strohulzenproductie in Leende. 

3.  In 1911 en 1912 heeft Jos Govers & Co een 

strohulzenfabriek te Leende. Later zou hij te 

Geldrop een strohulzenfabriek oprichten.

4.  Vanaf 1929 zijn er geen gegevens meer be-

schikbaar over de strohulzenfabriek van  

W. van Engelen-Vugts.

5.  In het verzamelgemeenteverslag van Leende 

over de jaren 1931 tot en met 1935 wordt er 

wel gerept over een strohulzenfabriek die 

het goed doet en daardoor voorkomt dat 

vele kleine boeren zijn aangewezen op de 

werkverschaffing. Dit is het bedrijf van W. 

van Engelen-Vugts.

Bijlage 4.9. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek W. van Engelen-Vugts te Leen-

de 1913-1928. Bronnen: Gemeenteverslagen Leende 1913-1928.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1928 11 6 4 4 25

1929 11 6 4 4 25

1930 11 6 5 4 26

Opmerkingen:

Het verzamelverslag 1931 t/m 1935 bevat geen gegevens meer.

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1921 5 8 1 4 18

1922 3 6 5 7 21

1923 3 7 6 7 23

1924 4 6 5 6 21

1925 3 3 5 5 16

1926 3 2 3 5 13

1927 3 5 2 3 13

1928 3 3 4 0 10

1929 4 5 5 1 15

Opmerkingen:

Statistische gegevens betreffende het bedrijf 

van Jos Govers zijn te vinden in de gemeen-

teverslagen van 1921 tot en met 1929. In het 

verzamelverslag 1931-1935 is de Staat der Fa-

brieken niet meer opgenomen en ontbreken er 

dus verdere cijfers over de strohulzenfabriek 

van Govers. In het gemeenteverslag over 1921 

treffen we het bedrijf van Govers niet aan. Het 

is volgens deze bron aannemelijk dat Govers 

in 1921 (misschien 1920?) in Geldrop met zijn 

strohulzenfabriek is begonnen.  

Uit een andere bron blijkt dat de fabriek in 

1931 nog bestaat, maar dan wel met minder 

dan tien werknemers in dienst. De bron waar 

we het over hebben, is een lijst van degenen in 

het kleinbedrijf die gerechtigd zijn in het jaar 

1931 hun stem uit te brengen bij verkiezing 

van een of meer leden van de Kamer van Koop-

handel en Fabrieken van Oostelijk Noord- 

Brabant (Gemeente Geldrop: toegangsnr. 

10530, inv. nr. 826).

Bijlage 4.10. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek J. van Goch te Asten 1928-1930.

Bronnen: Gemeenteverslagen Asten 1928-1930.

Bijlage 4.11. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Jos Govers & Co te Geldrop 

1921-1929. Bronnen: Gemeenteverslagen Geldrop 1921-1929.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1907 14 30 0 0 44

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1911 2 8 0 13 23

1912 2 8 0 14 24

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1924 8 0 2 0 10

1925 7 0 11 0 18

1926 8 0 14 0 22

1927 9 0 16 0 25

1928 9 0 16 0 25

1929 9 0 16 0 25

1930 10 0 18 0 28

Bijlage 4.12. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek J. Govers & Co te Zesgehuch-

ten 1907. Bron: Hinderwetvergunning Jos Govers & Co 1907.

Bijlage 4.13. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Jos Govers & Co te Leende 

1911-1912. Bronnen: Gemeenteverslagen Leende 1911-1912.

Opmerkingen:

Vanaf 1913 zijn er geen gegevens meer voor-

handen van strohulzenfabriek Jos Govers & 

Co. In een later stadium heeft hij zijn werk-

zaamheden voortgezet in Geldrop.

Opmerking:

Het verzamelverslag 1931 t/m 1935 bevat geen gegevens meer.

Bijlage 4.14. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek P.C. van Heugten te Asten 

1924-1930. Bronnen: Gemeenteverslagen Asten 1924-1930.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1890 1 0 0 37 38

1891 1 0 0 43 44

1892 1 0 0 45 46

1893 4 11 1 17 33

1894 3 9 1 8 21

1895 2 7 6 14 29

1896 5 10 2 10 27

1897 5 0 2 30 37

1898 6 8 3 13 30

1899 10 12 5 16 43

1900 10 12 5 16 43

1901 2 0 30 0 32

1902 2 0 30 0 32

1903 2 0 30 0 32

1904 15 0 0 0 15

1905 Geen verslag

1906 15 0 0 0 15

1907 7 40 0 0 47

1908 7 40 0 0 47

1909 7 40 0 0 47

1910 7 0 0 0 7

1911 7 50 0 0 57

1912 14 34 0 0 48

1913 14 34 0 0 48

1914 Geen verslag

1915 Geen verslag

1916 Geen verslag

1917 16 34 0 0 50

1918 Geen gegevens

1919 16 34 0 0 50

1920 Geen gegevens

1921 Geen gegevens

1922 Geen gegevens

1923 Geen gegevens

1924 Geen gegevens

1925 9 21 2 0 32

Bijlage 4.15. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek G. Kehlenbrink jr. & Co te 

Oosterhout 1890-1925. Bronnen: Gemeenteverslagen Oosterhout 1890-1925.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1900 20 30 50 30 130

1901 (1)

1902 55 53 24 38 170

1903 54 60 22 40 176

1904 53 56 22 28 159

1905 55 57 22 29 163

1906 55 57 22 29 163

Opmerkingen:

1.  In 1890 wordt aan Kehlenbrink jr. & Co een 

concessie verleend voor een gasmotor van 

1,5 pk.

2.  In 1904 is in de Staat der Fabrieken bij het 

aantal mannelijke arbeiders aanvankelijk 

het aantal van 32 ingevuld, maar dat is later 

doorgestreept en vervangen door 15. Naar 

alle waarschijnlijkheid een slordigheids-

foutje?

3. Het gemeenteverslag over 1905 ontbreekt.

4.  De gemeenteverslagen over de jaren 1914 

t/m 1916 ontbreken.

5.  Het gemeenteverslag over 1918 is wel aan-

wezig, maar de Staat der Fabrieken is niet 

ingevuld.

6.  In 1919 is in het gemeenteverslag vermeld 

dat de strohulzenindustrie, evenals andere 

takken van handel en industrie, zich zo 

goed mogelijk trachtte te handhaven.

7.  In de gemeenteverslagen over de jaren 1920 

t/m 1924 ontbreken in de Staat der Fabrie-

ken relevante gegevens met betrekking tot 

de strohulzenfabriek.

8.  Uit het gemeenteverslag van 1925 blijkt dat 

C.J.H. van de Berg de strohulzenfabriek van 

G. Kehlenbrink jr. & Co heeft overgenomen. 

Dit bedrijf heet nu de Oosterhoutse strohul-

zenfabriek C.J.H. van de Berg.

9.  In de gemeenteverslagen 1926 en 1927 ont-

breken de Staten der Fabrieken.

Opmerkingen:

1.  Over 1901 zijn er geen gegevens voorhanden. 

2.  Cijfermatige gegevens van dit bedrijf gaan 

tot 1906. In 1907 wordt de firma overgeno-

men door Oerlemans en Zonen en gaat dan 

verder als N.V. Dutch Straw Works Compa-

ny.

Bijlage 4.16. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek H.J. Knottnerus te Helmond 

1900-1906. Bronnen: Gemeenteverslagen Helmond 1900-1906.
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Opmerkingen:

1.  Het gemeenteverslag over 1917 bevat geen 

gegevens over de strohulzenfabriek.

2.  Vanaf 1920 worden er geen relevante gege-

vens meer vermeld over de strohulzenfa-

briek.

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1901 6 0 20 0 26

1902 11 0 32 0 43

1903 24 0 19 0 43

1904 21 0 33 0 54

1905 32 0 29 0 61

1906 37 0 52 0 89

1907 34 0 69 0 103

1908 36 0 62 0 98

1909 27 0 53 0 80

1910 34 0 83 0 117

1911 37 0 84 0 121

1912 38 8 69 9 124

1913 28 12 65 9 114

1914 25 10 52 11 98

1915 25 10 52 11 98

1916 24 12 56 11 103

1917 (1)

1918 25 10 28 41 104

1919 22 8 18 45 93

Bijlage 4.17. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Joh. Lohe te Deurne 1901-1919.

Bronnen: Gemeenteverslagen Deurne 1901-1919.

Bijlage 4.18. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek firma Gebrs. Maas te Someren 

1927-1929. Bronnen: Gemeenteverslagen Someren 1927-1929.

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1927 4 0 5 6 15

1928 5 0 7 8 20

1929 5 0 9 10 24

Opmerkingen:

Volgens historicus Jean Coenen nam de firma 

Gebr. Maas in 1928 de vergunning over van 

strohulzenfabrikant Bakermans. Later start-

ten de Gebr. Maas een groothandel in granen.

Opmerkingen:
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1912 11 0 5 0 16

1913 14 0 6 0 20

1914 14 0 6 0 20

1915 14 0 6 0 20

1916 14 0 6 0 20

1917 14 0 6 0 20

1918 14 0 6 0 20

1919 14 0 6 0 20

1920 12 0 6 0 18

1921 12 0 6 0 18

1922 12 0 6 0 18

1923 6 0 15 0 21

1924 6 0 15 0 21

1925 6 0 15 0 21

1.  Het bedrijf wordt in 1926 niet meer vermeld 

in de gemeenteverslagen.

2.  Opvallend is dat er geen vrouwen en meisjes 

werkzaam zijn geweest in het bedrijf.

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1907 10 0 35 0 45

1908 14 0 1 0 15

1909 11 0 1 0 12

1910 - - - - -

1911 8 4 25 9 46

1912 6 6 19 9 40

1913 6 6 9 8 29

1914 1 4 0 1 6

1915 1 4 0 1 6

1916 1 4 0 1 6

1917 1 4 0 1 6

Bijlage 4.19. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek A.D. Notten te Boxtel 1912-

1925. Bronnen: Gemeenteverslagen Boxtel 1912-1925.

Bijlage 4.20. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Oerlemans & Zonen te Vrij-

hoeve-Capelle 1907-1917. Bronnen: Gemeenteverslagen Vrijhoeve-Capelle 1907-1917.
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Opmerkingen:

1.  In 1907 wordt in het gemeenteverslag voor 

het eerst melding gemaakt van strohulzen-

fabriek firma Oerlemans & Zonen. De firma 

Oerlemans & Zonen combineert de strohul-

zenfabriek met de hooipers die ze al gerui-

me tijd exploiteert.

2.  In 1908 en 1909 wordt het aantal arbeiders 

dat werkzaam is in de hooipers en strohul-

zenfabriek van de firma Oerlemans & Zonen 

in de Staat der Fabrieken samengevoegd. 

Het gemeenteverslag van 1910 bevat geen 

gegevens van de strohulzenfabriek. Van 1911 

tot 1917 worden de arbeidersaantallen van 

de hooipers en strohulzenfabriek weer apart 

vermeld.

3.  Vanaf 1916 wordt in plaats van de strohul-

zenfabriek Oerlemans & Zonen de stro-

koordfabriek vermeld waar slechts 6 werk-

nemers werkzaam zijn. Een jaar later houdt 

de fabricage en handel van strohulzen ge-

heel op en leggen de fabrikanten zich toe op 

de vervaardiging en verhandeling van stro-

koord. In 1915 was de vraag naar strokoord, 

vooral in Engeland, zeer groot. Hierna 

houdt de berichtgeving over de strohulzen-

fabriek in bovengenoemde bron op. Wel is er 

in 1917/1918 nog informatie opgenomen in 

de verslagen van de Kamer van Koophandel 

te Waalwijk.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1907 35 35 30 30 130

1908 21 36 17 19 93

1909 21/26 (1) 36/46 (1) 17/13 (1) 19/16 (1) 93/101 (1)

1910 29 51 16 15 111

1911 29 51 16 15 111

     1912 (2) 29 51 16 25 121

1913 35 60 15 70 180

1914 40 70 22 80 212

     1915 (3) 40 70 22 80 212

1916 26 66 21 29 142

1917 24 64 19 24 131

     1918 (4) 24 64 19 24 131

     1919 (4) 24 64 19 24 131

Opmerkingen:

1.  Opmerkelijk is dat de getallen waarachter (1) 

staat, afkomstig zijn van de Staat der Fabrie-

ken uit het verslag van de Kamer van Koop-

handel en Fabrieken te Helmond over het 

jaar 1909. Deze cijfers komen niet overeen 

met die van het gemeenteverslag van 1909.

2.  Deze cijfers zijn afkomstig van het verslag 

van de Kamer van Koophandel te Helmond 

over het jaar 1912.

3.  De betrokken ambtenaar heeft voor het jaar 

1915 de opgaven uit het gemeenteverslag van 

1914 overgenomen, omdat er over dit jaar 

geen gegevens van de firma Oerlemans zijn 

ontvangen. Deze cijfers komen overigens 

overeen met het verslag van de Kamer van 

Koophandel uit 1915.

4.  Deze gegevens zijn afkomstig van de versla-

gen van de Kamer van Koophandel over de 

jaren 1918 en 1919. In de gemeenteverslagen 

over de jaren 1918 en 1920 t/m 1923 is er geen 

Staat der Fabrieken opgenomen. Verder is 

het gemeenteverslag over 1919 afwezig.

Bijlage 4.21. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Oerlemans en Zonen (N.V. 

Dutch Straw Works Company) te Helmond 1907-1919. Bronnen: Gemeenteverslagen Helmond 1907-

1917; Verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Helmond 1907-1919.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1908 4 0 16 0 20

1909 4 0 20 0 24

1910 10 0 20 0 30

1911 10 0 30 0 40

1912 12 10 22 23 67

1913 14 8 25 20 67

1914 14 8 22 12 56

1915 14 8 22 15 59

1916 16 10 20 14 60

1917 16 10 20 14 60

1918 4 0 0 0 4

1919 4 0 0 0 4

1920 10 0 0 0 10

Opmerkingen:

1.  In 1907 wordt de strohulzenfabriek voor het 

eerst vermeld in het gemeenteverslag onder 

de kop ‘voornaamste ambachten’. We weten 

dan nog niet hoeveel mensen er werken. Een 

jaar later wordt de strohulzenfabriek nog 

steeds vermeld bij de voornaamste ambach-

ten.

2.  In 1909 treffen we de fabriek van J. Pillot & 

Van Beek aan in de Staat der Fabrieken. 

3.  In 1919 verdwijnt de strohulzenfabriek van 

Pillot & Van Beek van het toneel. In de Staat 

der Fabrieken wordt nu strohulzenfabri-

kant Houtzager & Van de Valk genoemd.

4.  In 1920 is de strohulzenfabriek van Houtza-

ger & Van de Valk overgegaan in handen van 

C.A. Pillot. 

5.  Vanaf 1921 wordt de strohulzenfabriek niet 

meer in de Staat der Fabrieken vermeld.

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1892 10 0 3 0 13

1893 11 0 4 0 15

1894 11 0 4 0 15

Bijlage 4.22. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek J. Pillot & Van Beek/Houtza-

ger & Van de Valk te Zundert 1908-1920. Bronnen: Gemeenteverslagen Zundert 1908-1920.

Bijlage 4.23. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek J.J. Pompen te Soerendonk 

1892-1894. Bronnen: Provinciale verslagen 1892-1894.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1881 15 14 29

1882 Geen aan-
tallen vermeld

Geen aantallen 
vermeld

Geen aantallen 
vermeld

Geen aantallen 
vermeld

1883 Idem Idem Idem Idem

1884 Idem Idem Idem Idem

1885 Idem Idem Idem Idem

1886 40 0 10 0 50

1887 31 17 21 17 86

1888 20 17 17 20 74

1889 19 13 20 15 67

1890 12 5 21 7 45

1891 24*/10 0 27*/22 0 51/32

1892 10*/30 0 22*/51 0 32/81

1893 30 0 51 0 81

1894 25 0 50 0 75

1895 25 0 50 0 75

1896 27 0 15 0 42

1897 23 0 16 0 39

1898 24 0 16 0 40

1899 24 0 16 0 40

1900 24 0 16 0 40

1901 24 0 16 0 40

1902 24 0 16 0 40

1903 23 0 16 0 39

1904 23 0 16 0 39

1905 25 0 20 0 45

1906 Geen aan-
tallen vermeld

Geen aantallen 
vermeld

Geen aantallen 
vermeld

Geen aantallen 
vermeld

1907 Idem Idem Idem Idem

Bijlage 4.24. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Van Rijckevorsel & Co te 

Vught 1881-1907. Bronnen: Gemeenteverslagen Vught 1881-1907.
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Opmerkingen:

1.  De strohulzenfabriek van A.M.J.F. (Aloysius 

Maria Josephus Theodorus) van Rijckevorsel 

wordt voor het eerst (met potlood geschreven!) 

in 1881 vermeld. Er werken uitsluitend jongens 

en meisjes. Er is 1 stoomwerktuig aanwezig.

2.  In 1882 wordt Van Rijckevorsel als bedrijf 

wel vermeld, maar worden er geen arbei-

dersaantallen vermeld.

3.  In 1892 is in de Staat der Fabrieken de naam 

A. van Rijckevorsel doorgestreept en met 

potlood vervangen door Van Rijckevorsel 

& Co. Ook boven het aantal arbeiders dat in 

de fabriek werkzaam is, staat in potlood een 

ander aantal vermeld: volwassen mannen 30 

(i.p.v. 10) en jongens 51 (i.p.v. 22). Boven ‘hete 

lucht’ staat nu stoom en het vermogen is  

5 pk (i.p.v. 4!). In 1891 was dit ook al het ge-

val. Boven 24 en 27 staat met potlood resp. 

het aantal van 10 en 22 vermeld.

4.  In 1893 is Van Rijckevorsel & Co als enige 

fabrikant opgenomen in de Staat der Fabrie-

ken.

5.  Zowel in 1906 als in 1907 worden er in de 

Staat der Fabrieken geen arbeidersaantallen 

vermeld.

6.  In 1908 staat in de Staat der Fabrieken Van 

Rijckevorsel & Co nog wel vermeld, maar er 

worden geen arbeidersaantallen vermeld. Er 

is de zinsnede opgenomen: ‘in den loop van 

1908 opgeheven’. Het bedrijf verhuist naar 

Boxtel.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1907 26 0 9 0 35

1908 30 0 12 0 42

1909 35 0 20 0 55

1910 35 0 30 0 65

1911 36 0 31 0 67

1912 38 0 30 0 68

1913 90 0 50 0 140

1914 90 0 50 0 140

1915 90 0 50 0 140

1916 90 0 50 0 140

1917 90 0 50 0 140

1918 44 10 27 9 90

1919 44 10 27 9 90

1920 50 8 25 8 91

1921 50 8 25 8 91

1922 50 8 25 8 91

1923 47 1 48 0 96

1924 47 1 48 0 96

1925 52 1 33 0 86

1926 53 1 46 0 100

1927 58 1 38 0 97

1928 38 0 22 0 60

1929 34 0 22 0 56

Opmerkingen:

1.  Het jaarverslag over 1930 ontbreekt. Over de 

jaren 1931 t/m 1935 is er wel een verzamel-

verslag, maar hierin worden geen concrete 

gegevens over de strohulzennijverheid 

vermeld. Na 1935 zijn er alleen nog maar 

nieuwjaarstoespraken van de burgemeester 

beschikbaar, maar ook deze bevatten geen 

vermeldenswaardige zaken ten aanzien van 

de strohulzenfabricage.

2.  Er hebben betrekkelijk weinig vrouwen 

gewerkt bij het bedrijf van Van Rijckevorsel 

& Co. De redenen hiervan zijn onbekend.

3.  Geconstateerd kan worden dat de strohulzen- 

industrie in Boxtel gedurende vele jaren, 

zeker vanaf 1912, een stuwende nijverheid 

is geweest (zie de dissertatie van J.A. Pel blz. 

183). Volgens het ETIN groeide tussen 1930 en 

1939 het aantal arbeidsplaatsen tot 97. Deze 

cijfers betreffen de hout- en stroverwerking. 

Hoeveel daarvan voor rekening komt van de 

stronijverheid is echter niet bekend.

Bijlage 4.25. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Van Rijckevorsel & Co te Box-

tel 1907-1929. Bronnen: Gemeenteverslagen Boxtel 1907-1929.
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Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1911 6 10 20 10 46

1912 9 15 20 15 59

1913 9 15 20 15 59

    1914 (1) 9 15 20 15 59

1915 8 23/28 (2) 6 8 50/45

1916 8 23 6 8 45

1917 8 23 6 8 45

1918 8 23 6 8 45

1919 8 23 6 8 45

Opmerkingen:

1.  De Kamer van Koophandel heeft over het 

jaar 1914 geen opgave van het aantal werkne-

mers ontvangen. Om deze reden heeft men 

de opgaven uit het verslag van 1913 overge-

nomen. Wel staat het aantal arbeidskrachten 

in het gemeenteverslag van 1914 en dat komt 

overeen met de gegevens van het verslag van 

de Kamer van Koophandel.

2.  In de gemeenteverslagen over de jaren 1918 

en 1920 t/m 1923 is de Staat der Fabrieken 

niet opgenomen. Het gemeenteverslag over 

het jaar 1919 ontbreekt. De gegevens zijn 

aangevuld met die uit de verslagen van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hel-

mond 1911-1919. Opmerkelijk is dat in het 

verslag van de Kamer van Koophandel van 

1915 het aantal van 23 vrouwelijke werkne-

mers voorkomt, terwijl het gemeenteverslag 

over dat jaar een aantal van 28 vermeldt.

Bijlage 4.26. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek W. Stam te Helmond 1911-

1919. Bronnen: Gemeenteverslagen Helmond 1911-1919/Verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrie-

ken te Helmond 1911-1919.



294

kartelvorming in een verdwenen industrie

Opmerkingen:

1.  Over de jaren 1916 en 1917 zijn er geen gege-

vens voorhanden.

2.  Er wordt in 1918 melding gemaakt van wed. 

Chr. van der Veeken. Van der Veeken is blijk-

baar overleden.

3.  In 1921 wordt de strohulzenfabriek niet 

meer genoemd, maar gaat de weduwe van 

Chr. van der Veeken naar alle waarschijnlijk-

heid verder met een graanmaalderij. 

4.  Opmerkelijk is dat in het gemeenteverslag 

over 1923 weer een strohulzenfabriek wordt 

aangetroffen, waarbij alleen ‘N.V.’ vermeld 

wordt. Er is geen naam aanwezig.

5.  Over de jaren 1924 tot en met 1928 wordt  

er over de strohulzenindustrie in Baarle- 

Nassau geen informatie gegeven. Pas in 

1929, althans volgens het gemeenteverslag, 

start L. Denis met een strohulzenfabriek. 

Uit andere bronnen blijkt dat dit de N.V. 

Zuider Strohulzenfabriek is. 

6.  In het verzamelverslag over de jaren 1931 

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Totaal

1906 8 0 0 0 8

1907 6 0 12 0 18

1908 6 0 12 0 18

1909 6 0 10 0 16

1910 6 0 12 0 18

1911 7 0 10 0 17

1912 7 0 15 0 22

1913 6 0 12 0 18

1914 6 0 16 0 22

1915 3 0 16 0 19

1916 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

1917 Idem Idem Idem Idem

1918 3 0 2 0 5

1919 3 0 2 0 5

1920 2 0 0 0 2

1921 1 0 0 0 1

1922 1 0 0 0 1

1923 Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens Geen gegevens

1924 Idem Idem Idem Idem

1925 Idem Idem Idem Idem

1926 Idem Idem Idem Idem

1927 Idem Idem Idem Idem

1928 Idem Idem Idem Idem

1929 4 3 3 1 11

Bijlage 4.27. Statistische gegevens werknemers strohulzenfabriek Ch. van der Veeken te Baarle- 

Nassau 1906-1920. Bronnen: Gemeenteverslagen Baarle-Nassau 1906-1929.
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t/m 1935 wordt alleen vermeld: ‘De voor-

naamste takken van nijverheid zijn alhier 1 

stroohulzenfabriek, 1 leerlooierij, 2 limona-

defabrieken, 4 sigarenfabrieken, 2 tabaks-

kerverijen, 1 puddingfabriek, 1 drukkerij en 

1 papierfabriek.’



296 Afbeelding 1

Strohulzen. 

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 2

Fabrieksruimte van de strohulzenfabriek te 

Helmond, circa 1900-1920.

(Collectie RHCe, fotograaf onbekend; prent-

briefkaarten, foto 17324).

Afbeelding 3

Reclamekaart van de firma ‘Catalonië’ uit het 

begin van de jaren 1900.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 4

Briefhoofd van strohulzenfabriek Van Beckho-

ven & Van Iersel.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 47, correspon-

dentie 1908).

Afbeelding 5

Strohulzenfabricage bij ‘Catalonië’ te Tilburg, 

circa 1900. Onder toeziend oog van de mees-

terknecht vervaardigden vrouwelijke werkne-

mers strohulzen.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 6

Strohulzenfabriek ‘Concordia’ van Van  

Rijckevorsel & Co te Boxtel.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 7

Briefhoofd van De Nederlandsche Stoom-

stroohulzenfabriek J.B.C. Caron.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 41, correspon-

dentie 1891-1904).

Afbeeldingen 8 t/m 11

Linksboven de Dutch Straw Works Company 

te Vrijhoeve-Capelle.

Rechtsboven de Dutch Straw Works Company 

te Helmond.

Linksonder vervoer van strohulzen te Helmond.

Rechtsonder strohulzenfabricage te Helmond.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 12

Geldropsche Stroohulzenfabriek van Jos Go-

vers & Co te Geldrop.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 13

Werknemers van strohulzenfabriek ‘Wilhel-

mina’ van Johannes F. Bakermans met uiterst 

links de eigenaar Jan Bakermans. 

(Collectie RHCe, beeld- en geluidcollectie 

gemeente Someren, foto 2338).

Afbeelding 14

Houten krat met flessen verpakt in strohulzen.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 15

Meisje op de voorgrond naaide stromatjes 

op een (naai)machine. Het meisje daarachter, 

de knoopster, boog de matjes tot een huls en 

bevestigde de uiteindes door middel van een 

touwtje. Gemiddeld maakte men circa 3000 

stuks per dag; geroutineerde werknemers 

konden destijds circa 4900-5000 stuks per dag 

produceren.

LIJST VAN AFBEELDINGEN
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(Fotograaf [J.D. Filarski], Nationaal Archief, 

collectie arbeidsinspectie CCO).

Afbeelding 16

Een jongen, de ‘kopper’ sneed de strohuls op 

de juiste maat. De productie bedroeg circa 

2200 tot 3300 bosjes per dag. Datum: circa 

1919. 

(Fotograaf [J.D. Filarski], Nationaal Archief, 

collectie arbeidsinspectie CCO).

Afbeelding 17

Machine om strohulzen tot balen te persen.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 18

Kopmachine waarmee strohulzen van een 

gesloten bovenkant werden voorzien.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 19

Rondnaaimachine die het met de hand ‘haken’ 

van strohulzen overbodig maakte.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 20

Snijbak. Voordat het stro bewerkt werd, sneed 

de strosnijder het stro op een bepaalde lengte.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 311).

Afbeelding 21

Strokoordproductie in de Dutch Straw Works 

Company te Helmond circa 1919. 

Meisjes legden stro in de strokoordmachine; 

een machine maakte ongeveer 6000 meter 

strokoord per dag.

(Fotograaf [J.D. Filarski], Nationaal Archief, 

collectie arbeidsinspectie CCO).

Afbeeldingen 22 t/m 25

Opslag in strohulzenfabriek ‘Catalonië’.

Strohulzenproductie strohulzenfabriek ‘Cata-

lonië’.

Opslag van strohulzen, klaar voor vervoer naar 

de klant.

Vervoer van strohulzen. Tilburgsche Stroohul-

zenfabriek ‘Catalonië’. Datum: circa 1916. 

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 26

Werkruimte in strohulzenfabriek Dutch Straw 

Works Company te Helmond. 

Er zijn veelal meisjes en vrouwen aan het 

werk. Datum: circa 1919.

(Fotograaf [J.D. Filarski], Nationaal Archief, 

collectie arbeidsinspectie CCO).

Afbeelding 27

Vrouwelijke werknemers aan het werk in 

strohulzenfabriek ‘Catalonië’ te Tilburg.

(Collectie J.H.J.M. van Diessen/J. Soetens).

Afbeelding 28

Brief van de Dutch Straw Works Company aan 

fabrikant J.B.C. Caron d.d. 13 december 1909. 

De brief handelt over de stroprijzen in die tijd.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 46, correspon-

dentie 1907).

Afbeelding 29

Het optreden van de strohulzenfabrikanten-

vereniging ten opzichte van frauduleuze han-

delingen van aangesloten leden.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 49, correspon-

dentie 1909).

Afbeelding 30

Brief van de Dutch Straw Works Company aan 

fabrikant J.B.C. Caron d.d. 13 december 1909. 

De brief handelt over de stroprijzen in die tijd.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 49, correspon-

dentie 1909).

Afbeelding 31

Uitnodiging voor een vergadering van 

strohulzenfabrikanten door H. Verbunt d.d. 

17 juli 1911.

Verbunt was destijds de secretaris van de eer-

ste vereniging van strohulzenfabrikanten.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 54, correspon-

dentie 1911).

lijst van afbeeldingen
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Afbeelding 32

De voorbereiding tot oprichting van de nieu-

we vereniging van strohulzenfabrikanten.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 81, correspon-

dentie 1917).

Afbeelding 33

Het optreden van de VNS ten opzichte van de 

Britse concurrentie.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 148, correspon-

dentie 1952).

Afbeelding 34

Vaststelling van prijzen voor de Franse markt.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 148, correspon-

dentie 1952).

Afbeelding 35

Luchtfoto van de Strohulzenfabriek van Van 

Goch, 1930-1940.

(Collectie RHCe, beeld- en geluidcollectie 

gemeente Asten, foto 576158).

Afbeelding 36

Vaststelling van schoofstroprijzen door de 

CINKO.

(Collectie RHCe, ACA, inv. nr. 150, correspon-

dentie 1953-2).



299

NAMENREGISTER

In dit register zijn opgenomen geografische 

namen, namen van personen, bedrijven, ver-

enigingen en (overheids)instellingen.

A

A.R.K.W.V. 156

Aarle-Rixtel 55, 141

Acht Zaligheden 77

Aken, J.A.J.M. van 54, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 

98, 101, 103, 108, 109, 116, 117, 131, 134, 141, 146, 157

Aker, Th. van den 78

Algemene Kunstzijde Unie (AKU) 173

Algemene R.K. Werkgeversvereniging 156

Alphen 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 103, 

108, 109, 110, 111

Amerika 17, 84, 106

Amsterdam 79, 131, 155, 234

Antwerpen 79

Archer, E.A. 72

Argentinië 154, 193, 218, 219

Arnhem 161, 163, 164, 165, 179

Asten 12, 17, 50, 51, 67, 88, 97, 103, 104, 106, 137, 

141, 145, 157, 159, 160, 166, 178, 235

‘Asten’ Straw Works Company Ltd 159, 176, 

178, 189, 190, 208, 233

Australië 69, 106, 113, 114, 150, 152, 153, 218, 221, 

244

Automatische Strohulzenfabriek (zie Coenen 

& Co) 159

B

Baarle-Nassau 39, 40, 41, 42, 67, 73, 79, 88, 89, 91, 

92, 93, 94, 96, 97, 100, 101, 103, 108, 109, 110, 160

Baexem 135

Bakel 114

Bakermans, J. 48, 49, 72, 73, 134, 135, 141, 146

Bakker, T. 222 

Barendregt, J. 174 

Bavel, J. van 150, 151

Beckhoven, D.A. van (zie ook Van Beckhoven 

& Van Iersel) 38, 40, 41, 66, 67, 71, 78, 89, 90, 93, 

94, 96, 97, 99, 101, 103, 113, 116, 117, 131, 134, 139, 

141, 146, 148, 156, 157, 158

Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder 

162, 164, 165, 166, 178, 180, 183, 196, 197, 199, 

202, 204, 210, 230, 231, 233, 234

Bedrijfsgroep Binnen- en Buitenlandse Akker-

bouwproducten Verwerkende Industrie 115, 

185

Bedrijfsgroep Papier- en Papierverwerkende 

Industrie 127, 128, 162, 163, 164

Bedrijfsorganisatie van Industrie 185

Bedrijfsorganisatie voor Akkerbouwproduc-

ten 162

Belfast 69, 128

België 11, 17, 52, 54, 57, 69, 79, 150, 160, 177, 193, 

195, 218, 219, 231, 234

Bergen op Zoom 78

Berckel, H.J.J. van 14, 15, 29, 30, 31, 38, 39, 45, 

46, 54, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 80, 111

Besters, C. 38, 40, 79
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Beter Bed N.V. 12

Bladel 77

Bläsing, J.F.E. 30

Blerick 134

Board of Trade 193, 196, 197, 198, 202, 203, 204

Boek- en steendrukkerij Henri Bogaerts 45

Bond der Stroohulzenfabrikanten 92

Boom, A. van den 134, 

Bordeaux 155

Borleffs & Co 128, 129

Bos, R.W.J.M. 84, 85

Bosch, J. 183

Bouwens, B. 8, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 

35, 39, 64, 68, 80, 86, 87, 118, 121, 122, 123, 124, 

126, 127, 128, 138, 141, 167, 168, 171, 172, 241, 242, 

247, 248, 250, 251

Boxtel 16, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 66, 67, 77, 78, 114, 

115, 133, 134, 136, 137, 141, 156, 157, 160, 177, 234

Breda 39, 40, 67, 78, 79, 90, 109, 110

Bredase R.K. Werkgeversvereniging 156

Bremen 53, 200

Bressers, L. 14

Breers, H. (zie ook Breuers-Spreuwenberg) 

Breers moet zijn Breuers 52, 134, 141, 146

Brink, J.R.M. van den 73, 75, 77, 174

British & General Trading Association Ltd. 142

Britse ambassade 197, 204

Broekman, W. 142, 146

Brouwer, Th. 166, 167

Brugmans, I.J. 64, 66, 84, 85, 125, 142

Brüning & Söhne 47

Brusse, P. 79

Buenos Aires 155, 219

Bulgarije 218

Bureau of Entomology and Plant  

Quarantine 221

Bureau van Spaendonck 157, 168

Burger & Zoon 161

C

Caesar, A.C. 38

Carmiggelt, J.S. 179

Caron, E. 109, 137, 139, 145

Caron, F. 129

Caron, J.B.C. 13, 14, 15, 29, 30, 31, 38, 39, 41, 42, 

45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 58, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 

146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 

159, 160, 161, 162, 166, 176, 178, 179, 181, 183, 186, 

187, 189, 190, 191, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 

205, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 221, 223, 233, 

237

Caron, J.B.E. (zie ook E. Caron) 112, 178, 179, 

182

Centraal Brouwerij Kantoor 234

Centrale Werkgevers Risico-Bank 112

Ceramique 52

Chemische fabriek Astor 31

Chili 152, 154, 218

CINKO 232, 233, 236

Coenen, G.H. 14, 38, 146, 163, 164, 166, 176, 178, 

179, 182, 183

Coenen & Co (Coenen & Diks) 12, 14, 15, 16, 38, 

46, 51, 59, 67, 71, 72, 78, 134, 135, 137, 141, 146, 

157, 159, 160, 166, 176, 178, 188, 189, 190, 207, 

208, 217, 230, 233, 249 

College voor Rijksbemiddelaars 187 

Colombia 221 

Commissie Regeling Prijzen Strohulzen 143, 

144

‘Concordia’, strohulzenfabriek 44, 110 

Congo 218

Consulaat Generaal der Nederlanden 153

Cork 69, 128

Cornelder & Zonen scheepsagentuur 129
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Cox, M. 67, 134, 135, 144, 146

Cremer, H.J. 40, 67

Crescent Straw Works Company N.V. (zie 

Strohulzenfabriek ‘Crescendo’ N.V.) 48, 49

Crijns, A.H. 39, 74

Cyprus 177, 195, 218

D

Dam, A. van 47, 76, 78, 159

Dankers, J. 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 39, 64, 68, 

80, 86, 87, 118, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 138, 

141, 167, 168, 171, 172, 241, 242, 247, 248, 250, 251

De Mark 78, 79

Delfgaauw, G.Th.J. 23, 24, 241

Den Haag (zie ’s-Gravenhage)

Denemarken 177, 193, 195, 218, 219

Denis, A.P. 159, 249

Denis, L. 41

Departement van Arbeid, Handel en Nijver-

heid 151, 153

Departement van Binnenlandse Zaken en 

Landbouw 152

Departement van Handel, Nijverheid en 

Scheepvaart 160

Departement van Justitie 177

Departement van Landbouw, Nijverheid en 

Handel 106, 108, 139, 149

Departement van Oorlog 132

Deurne 38, 50, 51, 54, 66, 67, 78, 90, 106, 108, 

109, 110, 114, 134, 141

Deventer 101

Deventer Strohulzenfabriek 101

Didam 90, 101

Diessen, H.J. van 42, 176

Diessen, J.H.J.M. van 14, 16, 17, 36, 42, 124

Diks, A. 58

Diks, P.M. 38, 57, 58, 71, 146

Diks & Van den Heuvel 15, 16, 36, 38, 58, 59, 

146, 147, 148, 190, 191, 230, 249

Dillen, J.G. van 83, 84

Directie van den Arbeid 54, 55, 57

Directoraat Exportbevordering 221

Directoraat-Generaal van de Prijzen 188, 191, 209

Districtshoofd der Arbeidsinspectie 148

Dongen, S. van 72

Dublin 69, 94, 222

Dudley, J.S. 94

Duitsland 11, 17, 38, 58, 69, 79, 94, 100, 116, 126, 

132, 133, 139, 142, 143, 160, 163, 165, 177, 193, 195, 

196, 200, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 231, 

234, 237, 245

Duizel 77

Dutch Steam Straw Works Company 176

Dutch Straw Works Company (zie Oerlemans 

& Zonen)

E

Eau de Colognefabriek v/h J.C. Boldoot 131

Echt 12, 52, 79, 134, 141, 157, 160, 235

Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 71, 72, 78, 79, 

88, 125, 150, 156

Eersel 77

Eerste Nederlandse Papiergarenfabriek 36

Egypte 193, 195, 218

Eindhoven 14, 15, 17, 18, 31, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 

49, 54, 57, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

111, 112, 114, 132, 134, 137, 141, 150, 151, 153, 160, 

161, 162, 163, 164, 166, 167, 183, 243

‘Elephant’ Straw Works Company 51, 159

Emmer-Compascuüm 87

Engelen, W. van (zie ook W. van Enge-

len-Vugts) 12, 38, 48, 49, 50, 67, 78, 135, 139, 141, 

144, 145, 146, 157, 159, 160, 163, 176, 178, 179, 183, 

184, 189, 190, 198, 202, 208, 233, 237 

Engelsche Spoorweg Maatschappij 129

Etten en Leur 38, 39, 40, 66, 67, 71, 78, 90, 96, 

103, 134, 139, 141, 157, 158

Everwijn, J.C.A. 16, 17, 66
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F

Finland 177, 218, 220

Fischer, E.J. 17, 30, 83, 84, 85, 86

Fost, L. 47

Frankrijk 11, 58, 150, 160, 177, 193, 194, 195, 196, 

204, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 218, 219, 231, 

233, 234, 237

Frenkel, B.S. 187

G

Galbraith, J.K. 20

Geldrop 16, 46, 47, 49, 67, 77, 78, 88, 89, 90, 101, 

134, 141, 142, 160, 243

Geldrop-Zesgehuchten 78

Geldropse Strohulzenfabriek  

Jos Govers & Co 160

Gelem Vitringa, M. van 72

Gerwen, J. van 18, 30, 64, 65, 66, 122, 243

Gestel 111, 112

Gibraltar 218

Glasgow 69, 150, 151

Goch, J. van 12, 51, 67, 159, 176, 178, 179, 229, 

230

Goey, F. de 17, 18, 122

Golfkartonfabriek Van Dam B.V. 47

Govers & Co, J. (zie Geldropse Strohulzenfa-

briek Jos Govers & Co.) 16, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 

67, 76, 78, 90, 99, 100, 101, 106, 117, 134, 135, 141, 

142, 146, 157, 160

Goyarts, A. 146

Grangemouth 202

Grasso, machinefabriek 45

Grave 78

’s-Gravenhage (ook Den Haag) 38, 106, 108, 113, 

114, 132, 137, 138, 139, 141, 148, 149, 162, 179, 187, 

197, 204, 209, 221

Great Eastern Railway Company & Goole 

Steam Shipping Company 129

Griekenland 69, 195, 218

Griffiths, R.T. 74, 75, 85, 154, 175, 186, 211

Groningen 17, 25, 39, 75, 121, 251

Groot-Brittannië 17, 68, 69, 79, 106, 116, 126, 

128, 129, 136, 142, 148, 149, 151, 153, 160, 161, 177, 

188, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 

218, 219, 220, 237, 246

Guggenheim 24

H

Hall, P.A. 18

Hamburg 53, 200

Hamont 160

Hardin, R. 27

Haspelarij J.A. Carp 51

Hasselt 77, 243

Hechtermans, E.L. 222

Heerdt tot Eversberg, baron E. van 72

Heerikhuizen, A. van 179

Heesch 38

Heeze 50, 67, 77, 78, 88, 89, 99, 104, 106, 133, 

137, 141, 243

Hekma Wierda, C.S. 164, 165, 199, 200, 202, 

214, 216, 231, 233, 234

Helmond 16, 17, 33, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 

54, 55, 60, 65, 66, 67, 72, 78, 79, 89, 90, 98, 101, 

108, 109, 110, 113, 114, 115, 134, 135, 139, 141, 144, 

145, 146

Helmondsche Papier- en Stroohulzenfabriek 

16, 47, 72

Hendrikx (ook Hendrikx-Nijssen, A.) 93, 100, 

101, 103, 104, 106, 116

Hendrikx-Nijssen, A.

Herremans (strokoopman) 100

’s-Hertogenbosch 78, 79, 103, 150, 152, 153, 155, 

156, 157, 162, 163

Heugten, P.C. van 51, 67, 157, 160

Heuvel, M. van den jr. 36, 38, 146

Heuvel, M. van den sr. 15, 16, 36, 38, 54, 58, 59, 

76, 78
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Hilversum 131

Hingen 52

Hollandsche Bank-Unie 155

Hollandse Stoomboot Maatschappij 200,  

202

Hongarije 218

Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproduc-

ten 31, 180, 185, 204, 205, 214, 215

Hoogovens 173

Hooff, W.H.P.M. van (zie ook G. van) 16, 78 

Hoorn 38

Houtzager & Van de Valk 41, 146

Hudig & Pieters 129 

Huisman & Zn, J. 157

Huisman, kolonel 215

Hull 129

Hulsel 77

Hylkema, O.T. 179

I

Ierland 94, 151, 218, 221

Iersel, J. van (zie Beckhoven, D.A. van)

Italië 211, 218

J

Jager, E. 166, 167

Jansen, J.C.G.M. 30

Janssen, G.B. 39

Japan 150

Jennissen & Co 38

Joegoslavië 218

Jong & Co, A. de 76, 78, 89

Jong, H.W. de 20, 21, 23, 28, 242

Jonge, J.A. de 64, 65, 66, 84, 85, 86, 243

K

Kam, J.H.J. 67

Kamer van Koophandel en Fabrieken in Ooste-

lijk Noord-Brabant 153

Kamer van Koophandel en Fabrieken in Wes-

telijk Noord-Brabant 40, 41

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eind-

hoven 76, 111, 112, 114, 150, 151

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gestel 

112

Kamer van Koophandel en Fabrieken  

te Helmond 54

Kamer van Koophandel en Fabrieken  

te Stratum 112

Kamer van Koophandel en Fabrieken  

te Woensel 112

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Tilburg en Omstreken 156

Katholiek Verbond van Werkgevers Vakvereni-

gingen 176, 186

Kehlenbrink jr. & Co 39, 40, 41, 67, 78, 90, 146

Kelpen 135, 136

Kenia 221

Keunen, H.C.E. 112

Kleinwächter, F. 20, 117, 243

Klemann, H.A.M. 136

Knegsel 77

Knottnerus, H.J. 16, 47, 54, 66, 67, 72, 76, 78, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98

Kolman, C. 39

Koningsbosch 52

Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maat-

schappij N.V. 154

Korsten, J. 156, 157, 174, 187

Korver, C.J. de 179

Kretschmar, H.J. 222

Kriellaars, F.W.J. 39, 74

Kruizinga, S 138.

Kwast, J.H.D. van der 225

L

Laak, P.J. van der (zie Strohulzenfabriek ‘Echt’)

Lage Zwaluwe 79
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Lammers (strokoopman) 230

Langemeijer, A.M. 38, 71

Langenhuyzen, T. 30

Langstraat, De 114, 115, 124

Laugs, N.J.A. 52, 79

Leende 12, 16, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 67, 77, 

78, 88, 97, 106, 133, 139, 141, 144, 157, 160, 243

Leith 202

Libanon 177

Lierop 16, 88, 106

Lieshout, A.J. van 51

Lienaerts, G. 145, 146

Linden, J. van der 136, 137

Linssen, G.C.P. 52, 156

Lintsen, H.W. 156, 157, 174, 187

Liverpool 69, 128, 202

Lohe & Co, J. 38, 50, 51, 54, 66, 67, 78, 89, 90, 

101, 108, 109, 110, 116, 133, 134, 141, 146

Londen 69, 89, 129, 130, 197, 204, 222

Loos, M. 98

Looyenga, A.J. 30

Lugt, A.P. van der 179

Lups, H.M. 16, 53, 54, 57, 124

Luxemburg 52, 177, 195, 218, 234

M

Maatschappij tot Exploitatie van Staats- 

spoorwegen 77

Maatschappij voor Nijverheid en Handel 86

Maeyer, J. 156

Mähler-Besse & Cie 155

Malakka 177, 218

Malta 195, 218

Manchester 202

Marshallhulp 173, 237

McCormick, firma 24

Meerle 103

Meerveldhoven 134, 144

Messing, F.A.M. 73, 75, 76, 77, 79, 80, 211

Meurs, A. van 161, 162, 163, 164, 165, 176, 177, 

178, 179, 184, 192, 193, 219

Meuws, P. 52, 134, 141, 144

Mexico 69, 218

Meijel 50

Mierlo 16, 47, 48, 49, 67, 88, 135, 144

Mierlo-Hout 72

Minden 200

Ministerie van Economische Zaken 23, 122, 

173, 174, 180, 185, 197, 204, 207, 209, 210, 212, 

215, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 237, 247

Ministerie van Economische Zaken, afdeling 

Buitenlandse Economische Betrekkingen 197, 

219

Ministerie van Economische Zaken en van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 180, 

210, 215, 216, 234

Ministerie van Landbouw 197, 212, 221, 233

Ministerie van Waterstaat 78

Moerdijk 79

Mok, M.R. 23

Montfort 52

Montreal 153

Mouthaan & Zoon assurantiën 131

Muntjewerf, H.A. 30

N

Napoleonsweg 79

Nederland 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 29, 35, 39, 42, 

58, 64, 65, 66, 70, 75, 83, 84, 85, 86, 122, 123, 

124, 125, 134, 139, 141, 143, 148, 150, 151, 154, 155, 

163, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 186, 188, 

198, 209, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 223, 227, 

228, 235, 236, 237, 242, 245

Nederlands Economisch Historisch Archief 29

Nederlandsche Akkerbouw Centrale (ook Ne-

derlandse Akkerbouw Centrale) 153, 161

Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij 

(NOT) 122, 124
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Nederlandsche Uitvoer Maatschappij (NUM) 

142, 143

Nederlandse Draadnagelfabriek 31

Nederlandse Kamer van Koophandel en  

Fabrieken voor de Verenigde Staten in  

’s-Gravenhage 221, 222

Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieer-

de Bestuursraad 215

Nederlandse R.K. Vereniging van Werkgevers 

in de Textielnijverheid 156

Nederlandse Stoom-Strohulzenfabrieken 154

Nederlandse Trust Maatschappij voor de 

Behartiging van de Nederlandse Belangen in 

Duitsland 214

Nederweert 134, 135

Netersel 77

New York 177

Nieuw-Zeeland 150, 221

Nistelrode 55

Noord-Brabantsche Werkgevers Risico-Ver-

eeniging 112

Noorwegen 177, 195, 218, 221

Notten, A. 134, 144

Notten, A.D. 16, 38, 42, 43, 45, 67, 133 

Notten, W. 43, 176, 189, 190, 229, 230, 236, 237

Nuenen 112, 136

Nijst, J.J.M.H. 139, 143, 146, 147, 148, 249

Nijmegen 78, 139

Nijverheidscommissie 137, 138, 139

O

Oerle van, Gebr. 45

Oerlemans, A.C. 142

Oerlemans & Zonen (ook Dutch Straw Works 

Company) 16, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 60, 65, 66, 

72, 76, 78, 79, 90, 97, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 

111, 113, 114, 115, 131, 132, 134, 135, 137, 139, 141, 

145, 146, 148, 157, 159, 160, 176, 189, 190, 237 

Office des Changes 209

Oisterwijk 55

Olson, M. 26, 27

Oomen, J. 72

Oorschot, J.M.P. van 15, 75

Oostenrijk 58, 129, 177, 218

Oosterhout 39, 40, 41, 67, 78, 90

Orde der Kruisheren 57, 99

Organisatie voor Europese Economische Ont-

wikkeling en Samenwerking (OEES) 173

Organisatie-Commissie Woltersom 22, 127

Osnabrück 53

Oudenbosch 39, 40, 66, 67, 79, 90, 91, 98, 101, 

103, 134, 141, 157

Ozinga, J.L. 161, 163, 166, 179

P

Peereboom & Co, S. 131

Peeters, J. 79

Peeters, W.A. 52, 135, 146, 176, 182, 183

Peeters & Co (ook Peeters & Zn.) 134, 135, 136, 

137, 139, 141, 157, 160

Peru 154, 218

Philips 47, 88, 126, 173

Phillips, R. 69

Picard, J.H. 152

Pillot & Van Beek, J. 40, 41, 67, 79, 90, 101, 103, 

108, 131, 133, 134, 135, 141

Poel, M.A. van de 114, 115, 244

Polen 160, 218

Pompen, J.J. 67

Portugal 218

Posterholt 52

Productschap voor Akkerbouwproducten 176, 

186

Provinciale Waterstaat 112

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) 

186

Putt, J.W.L. van der 111

Puijenbroek, F.J.M. van 15, 39, 57, 71, 75, 80
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R

Raad voor het Bedrijfsleven 127

Raupp, J.L.M. 112

Regeringscommissariaat voor Buitenlandse 

Agrarische Aangelegenheden 205, 216

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 31

Reichswirtschaftsministerium 179

Reudink, G. 30

Reusel 77, 78

Reijnen, P.J.L. 112

Riel 109, 110

Rockefeller, firma 24

R.K. Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus 

186, 187

R.K. Vereniging van Fabrikanten van Oir-

schotse stoelen 24

R.K. Vereniging van Werkgevers in de Bra-

bantse Steenindustrie 156

R.K. Werkgeversvereniging 155, 156, 158
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309This dissertation deals with the cartel  

formation in the Dutch straw covering 

industry during the period 1905-1960. The 

question of the cartel’s role as a market-

organisation mechanism to deal with the 

threat of competition took up a central 

position. Against the background of industrial  

developments, an attempt has been made 

to give a sketch of the extent to which the 

partnerships within the straw covering 

industry were successful and which exogenous 

and endogenous factors influenced their 

functioning. This final chapter contains a 

summary as well as a number of conclusions, 

comparing the results of this study with 

Bouwens’ and Dankers’ views of successful 

cartel agreements. 

The study shows the development of a 

relatively primitive and small-scale industry 

that is taking place against the background 

of industrialisation. In the nineteeth century 

the bourgeoisie prospered and the pattern of 

needs gradually changed. The consumption of 

whisky, beer and wine increased, resulting in 

an increase in the use of glass. Straw envelopes 

made of rye straw were used as packaging 

material. At the time, it formed a simple and 

effective means of protection and packaging 

fort the transport of bottles.

6.1 Summary

Chapter 1 contains a historiographical and 

theoretical overview of cartel formation as a 

historical study object. In this dissertation 

overview of cartel formation Bouwens’ 

definition is used to describe the concept 

of a cartel. According to him, a cartel is 

‘an oral or written agreement between 

independent companies in an industry aimed 

at consolidating or increasing the profits of 

all participating undertakings by decreasing 

competition.’ A cartel may occur in the sales 

and purchasing markets. With regard to the 

sales market, Delfgauw distinguishes a number 

of cartels, such as price cartels, calculation 

cartels and condition cartels. Although cartel 

agreements often focus on one subject only, 

there are also mixed forms. The cartel in the 

straw covering industry is an example of this. It 

acted as a purchasing and selling cartel of straw 

and straw envelopes respectively.

What determines the success of a cartel? In 

the case of the straw covering industry, success 

was achieved when cooperation between 

manufacturers succeeded in reducing the price 

of straw and maintaining the price of straw 

covers. Ultimately, this had to lead to higher 

profit margins and controlling competition. 

What factors determine or threaten the success 

or stability of a cartel? In the literature cited, 

the heterogeneity of an industry emerges as 

SUMMARY
Conclusion: role of cartels  
in a traditional industry



310

kartelvorming in een verdwenen industrie

a discouraging factor. Factors such as the size 

of companies, the nature of products, the raw 

materials used, the production capacity, the 

location and the market, play an important 

role. The number of companies participating 

in the entrepreneurs’ agreement may also be 

decisive. If there are big differences in these 

factors, it is more difficult to reach consensus 

among the participating companies.

In addition, several authors point out factors 

that encourage the formation of cartels. In 

that case the homogeneity of an industry is 

of paramount importance. Consequently, 

there are no major differences in the size of 

companies, production capacities, types of 

products and their quality. Other general 

factors that increase the likelihood of successful 

cartel formation are the absence of demand 

fluctuations and the presence of trust among 

the cartel members according to De Jong. In the 

latter case, the change of success is especially 

high if the number of cartel members is 

limited. Bouwens and Dankers, too, refer to the 

concept of trust as a factor that promotes cartel 

formation, but they do not elaborate on this.

Both feel that exogenous as well as 

endogenous factors determine successful 

cartel formation. Exogenous factors such as 

war and crisis could endanger the profitability 

of the entire industry. Endogenous factors, the 

characteristics of the industry itself, similarly 

determined the success or failure of a cartel 

agreement. Geographical concentration and 

homogeneity of the participating companies 

played an important role in a successful 

cooperation. As we have seen before, the 

straw covering industry had several specific 

characteristics that contributed to a stable 

cartel formation. 

One of these characteristics was the 

geographical concentration of the industry in 

the south of the Netherlands. This is discussed 

in chapter 2. Geographical concentration was 

conducive to cooperation in the purchase of 

raw materials and the sale of straw covers. The 

straw cover production was largely found in 

the south of the Netherlands due to favourable 

location factors for the entrepreneurs. The 

first one of which was the presence of rye, the 

main crop of the sand soil. Apart from being 

the raw material for rye bread, this cereal also 

produced a lot of long straw, which could 

be used for cattle food, roofing, bedding, 

litter in the stable and straw covers, among 

other things. A second factor that had a 

stimulating effect on the settlement of straw 

cover manufacturers on sand soil was that 

small and poor farmers, looking for additional 

livelihoods, were inclined to sell the so-called 

sheaf straw to straw covering manufacturers. 

Thirdly, the presence of a large, cheap and 

unskilled labour force proved to have a positive 

effect on the establishment of businesses. 

Especially children, aged 12 to 16, found work 

in straw cover factories and home industry. 

The manufacture of straw covers required 

little specialist knowledge and operating 

simple machines did not pose any problems 

them either. In this context the existing 

infrastructure may be considered to the fourth 

factor. In 1855 the national road to Weert came 

into being, via Heeze, Leende and Geldrop. 

In 1866 Eindhoven got a railway connection 

with the line Rotterdam-Venlo. In the same 

year, the Boxtel-Eindhoven, Eindhoven-

Venlo and Eindhoven-Hasselt sections came 

into use. Much later, in 1913, the railway 

connection between Eindhoven and Weert was 
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established. Finally, waterways, such as the 

Zuid-Willemsvaart (South Willemsvaart), were 

also indispensable for the supply and transport 

of raw materials and straw shells for straw 

cover manufacturers, especially those from the 

Eindhoven conurbation. 

Another characteristic of the straw covering 

industry was the homogeneity in company 

size. Based on the labour criterion used by 

historians Van Gerwen and Seegers, the 

sector can be regarded as a medium-sized 

enterprise. They are based on figures from 

the Rijksverzekeringsbank 1906-1939, the 

1930 business operations and foreign data. 

Although Scheffer and De Jonge draw a 

different line between the concepts of large, 

small and medium-sized enterprises, the 

company size structure of the straw covering 

industry in the small and medium-sized 

enterprise sector also applies to them. In 1886-

1929, the average size of the Brabant straw 

cover companies was 48 workers. Although 

there was a difference in company size, it was 

not so large, in general. Although there were 

substantial differences in production capacity, 

in practice these did not give rise to major 

conflicts of interest. The straw cover machine 

operators had common interests. The industry 

had to deal with domestic and especially 

foreign competition. As part of cooperation 

one simply could not afford to distinguish 

between smaller and larger companies. 

Chapter 3 deals with the question why and 

how a number of entrepreneurs in the straw 

covering industry decide to cooperate. Initially, 

as is the case in so manny manufacturers’ 

associations, they were bent on their autonomy 

but not yet motivated to cooperate. This 

changed in the course of the 1900s. Inspired by 

strong competition in the foreign market and 

in order to survive, a number of manufacturers 

gradually felt the need to come to agreements 

with each other with regard to the purchase 

of straw. In some cases, however, the 

manufacturers did not stick to the agreements 

because they were not yet organised. This 

caused more and more unrest. There was 

growing awareness that the problems could 

only be solved through intensive cooperation. 

Friedrich Kleinwächter’s ‘Kartelle sind Kinder 

der Not’, seemed to apply to the straw covering 

sector. In 1905 this led to an interest group of 

straw cover manufacturers whose aim was to 

achieve a certain uniformity of straw prices 

by means of price agreements. The purpose 

of this price cartel was to prevent or minimise 

unbridled competition. The manufacturers’ 

organisation was led by a chairman and 

secretary who came from their own ranks.

During the period 1905-1914, however, 

cooperation among the straw cover 

manufacturers was not always optimal. 

Tension regulary arose among a number of 

straw cover manufacturers. In most cases this 

was caused by straw scarcity. In order to have 

sufficient straw in periods of raw material 

shortages, the price agreements made were 

not always met. The entrepreneurs then 

tried to obtain sufficient straw by means of 

higher raw material prices, but clearly let their 

own interests prevail in this way. This price-

boosting action, at times, caused divisiveness 

among manufacturers.

Yet, during this period cooperation among 

straw cover manufacturers was not merely a 

matter of distress. For a few years, for example, 

there were no significant conflicts and straw 

prices continued to fall from 1910 onwards. 
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The cartel appeared to function relatively 

harmoniously. The entrepreneurs stuck to the 

price agreements made and defended each 

other’s interests. An example of this was the 

action taken by the trade association with 

regard to the ban on the import of straw shells 

to Australia. Although the influence of the 

cartel was not sufficient to achieve success in 

this matter, there was the desire to cooperate. 

This was also evident from the reaction of the 

manufacturers’ organisation to the article by 

agricultural teacher Van de Poel. The latter 

had helped to protect the interests of the 

farmers and criticised the straw covering 

sector’s pricing policy. With regard to this 

issue as well manufacturers followed the same 

line and were able to keep their ranks closed 

by means of intensive correspondence.

Chapter 4 deals with economic crises and 

war situations in particular. How did the 

association of straw cover entrepreneurs 

deal with this? For example, during the First 

World War entrepreneurs soon had to deal 

with numerous British import restrictions 

that had a crippling effect on many a company 

in the straw covering sector. Although the 

entrepreneurs creatively tried to avoid these 

export restrictions, their actions were in vain. 

Furthermore, the straw shells industry greatly 

suffered from high insurance premiums, 

high jute and straw prices and lack of 

shipping space. At some point it even stopped 

production with a number of straw cover 

manufacturers altogether.

The exceptional circumstances of war 

during the First World War and the resulting 

uncertainties forced the entrepreneurs to 

intensify their contact with the government. 

In the meantime, straw cover manufacturers 

had taken the view that only through 

cooperation with public authorities solutions 

could be found for the precarious situation 

in which they found themselves. The earlier 

forms of cooperation, which had in fact been 

created exclusively to control the straw market 

and to a large extent had a non-committal 

character, gave way to a certain degree of 

formalisation in 1918, in which contacts 

between government and entrepreneurs were 

given an increasingly prominent role. 

During the interwar years, straw cover 

manufacturers had to face major economic 

problems. Thus, foreign competition, import 

barriers and the changing packaging industry 

market led to sales problems. The business 

sector did not know how to respond to 

these threats. As a result the Vereniging van 

Nederlandse Strohulzenfabrikanten regulary 

felt being under pressure.

During the war years 1940-1945 the straw 

cover manufacturers were facing difficulties 

due to government intervention and scarcity 

of raw materials. Soon after the invasion in 

May 1940, the German occupier increased 

their impact on the economy. The business 

community was increasingly forced to 

increase cooperation and adapt more and 

more to a business organisation based on 

the German model. The aim of the German 

occupying authorities was to use the Dutch 

business community for German warfare. 

Many entrepreneurs were faced with the 

dilemma of whether or not to work for the 

German occupier. This was also the case with 

the straw cover manufacturers. They accepted 

German orders more and more during the 

war. There were two reasons for this. Firstly, 

to compensate for the loss of traditional 



313

summary

export markets. As a result, the German 

market became increasingly central. Secondly, 

the manufacturers tried to avoid forced 

employment of their personnel, in which they 

hardly succeeded. It could not be avoided that 

a large part of the workforce was used for the 

Arbeitseinsatz in Germany.

Scarcity of sheaf straw was also a major 

problem for business. This became more 

and more acute during the war years. In 

combination with a shortage in the labour 

market, this led to a loss of production 

capacity. The aim was to improve the situation 

by lobbying the occupying authorities. 

However, all these attempts failed. Under 

these circumstances, there was more intensive 

cooperation among straw cover manufacturers 

which led to closer ties after the war.

Chapter 5 has examined how the 

Association of Dutch Straw Cover 

Manufacturers functioned during a period of 

economic recovery and internationalisation 

of the economy. We have seen that in the 

post-war period there was an increasing 

need for government supervision of cartel 

agreements. Unlike neighbouring countries, 

the Netherlands did not yet have strict 

legislation in this area. Until the 1950s and 

1960s, entrepreneurs used cartel agreements 

to restrict competition and achieve price 

stability. Since the late 1960s, the cartel has 

increasingly lost ground to other forms of 

cooperation, such as mergers and acquisitions.

After the war, the straw covering industry 

also remained open to intensive cooperation 

in the field of price agreements. Cartels 

were seen as means of tackling threats to the 

business sector and their influence should 

by no means be underestimated. These were 

not small. In the post-war years, straw cover 

manufacturers had to deal with an increasing 

shortage of labour, a shortage of good and 

affordable raw materials, the rise of substitute 

products, competition and a foreign trade 

policy. In practice, this meant that a solid and 

reliable organisation had to be put in place to 

adequately deal with these problems. This led 

to the creation of the VNS in 1947, which was 

the result of the ‘Strohulzenindustrie Section’. 

This new partnership also worked towards 

a joint effort to fix prices for straw sheaf and 

prices and conditions for the sale of straw 

covers. This was done by a board that was able 

to channel the price and market policy of the 

VNS in the right direction. In addition, there 

was a secretariat that was particulary keen to 

ensure proper monitoring of the agreements 

made during members’ meetings. After 

1947, under the leadership of H.D. Salinger, 

the secretariat increasingly developed into 

a reliable beacon that was able to protect 

the interests of manufacturers at home and 

abroad, and to support the board of the VNS 

in numerous areas. In continuation of this, 

the arbitral tribunal finally ensured that any 

tension among manufacturers themselves 

and between manufacturers and the board 

did not get out of hand. Generally speaking 

its members complied with the binding 

agreements of this body, which benefited 

unity and cooperation. The final result was 

a structured organisation that regularly 

produced individual and collective successes 

for straw cover manufacturers.

The Dutch straw covering industry was 

mainly active on the foreign market. From a 

historical perspective, these were mainly the 

British, French and German markets. The 
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VNS maintained intensive trade contacts 

with these traditionally important exporting 

countries. However, trade barriers and foreign 

exchange shortages caused export to these 

countries to be difficult. In Great Britain, the 

main problems encountered by the US were 

the issuing of import licences, limited import 

quotas and occasional factors such as port 

strikes and freight costs. They also suffered 

from the rise of other packaging materials. 

The devaluation of the French franc and 

the application of a limited import quota 

made it difficult for the US gain access to the 

French export market. Although the arrival 

of the EEC in 1958 removed barriers to trade 

between them, French government policy 

continued to cause the US concerns. The 

German export market was also characterised 

by protectionist policies and, as a result, fierce 

competition. Through prohibitive import 

duties, export facilities and export premiums, 

the German authorities were more partial to 

their own straw covering industry than to the 

Dutch straw cover manufacturers. 

The actions of the VNS in these traditional 

markets therefore were mainly aimed at 

expanding export opportunities. The VNS 

sought to achieve success through trade 

negotiations with the authorities concerned 

by pursuing an appropriate pricing policy. 

In a number of cases the active attitude of 

the VNS led to an increase of import quotas 

and an improvement of the market situation. 

There was generally less fear of competition 

in the British, French and German export 

markets than of the trade policies of these 

countries. For example, there was certainly 

interest in the quality of Dutch straw covers in 

these countries. Moreover, the VNS pursued 

a targeted price policy in these markets that 

was, at times, certainly successful.

In addition to these traditionally important 

markets, other exporting countries, both in 

Europe and abroad, were also able to rejoice 

in the interest of the Dutch straw shells sector. 

Here, too, the VNS faced trade barriers and 

competition from substitute products. In some 

countries, hygienic factors such as insect pests, 

plant diseases and foot-and-mouth disease 

were also obstacles to the VNS export policy.

On the Dutch market, the VNS mainly 

faced the transition to other packaging 

materials and a government policy aimed at 

controlled price development and low-wage 

policy. The price and cartel policy of the 

Dutch government forced the manufacturers’ 

organisation to pursue a cautious policy. This 

ultimately proved to be relatively successful 

because the VNS succeeded in convincing 

the Ministry of Economic Affairs of the straw 

covering sector’s pricing policy. However, the 

manufacturer’s organisation did not quite 

know how to respond to the changing market 

of packaging materials.

Apart from the trade policies of a number 

of exporting countries and the emergence 

of substitute products, the supply of raw 

materials also posed a threat to the straw 

covering industry. Manufacturers were 

regulary confronted with a straw shortage, 

which led to stagnation in production and 

export of straw covers. The introduction of 

new packaging methods, the introduction 

of so-called combines, the export of straw, 

climatic conditions and a changing structure 

of farming were the reasons for the straw 

shortage. Attempts by the VNS to find 

a solution to the sheave issue through 
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consultation with government agencies, the 

development of sheaf-strengthening schemes 

and the initiation of central purchasing failed. 

They tried to turn the tide by importing straw 

from abroad, but, because of high prices, this 

attempt proved futile. As a result, many a 

company decided to stop the production of 

straw sleeves around 1960 and in a number of 

cases started to engage in other activities.

Answering the main questions of  

the study

This study has three objectives. The first 

objective of this study was to determine 

to what extent the cartel was suitable for 

the straw covering industry as a market 

regulation mechanism to deal with the 

threat of competition. The second objective 

focused on the extent to which endogenous 

(the characteristics of the sector itself) and 

exogenous factors such as war and crisis played 

a role in intrepreneurial agreements in the 

straw covering industry. We will draw some 

conclusions with regard to these questions, 

comparing the results of this study with 

Bouwens and Dankers’ views. When answering 

the above central questions, the third objective 

will also be adressed. In addition to providing 

an overview of the industry, this study also 

aims to fill the scientific gap with regard to 

the Dutch straw covering industry in general 

and the formation of cartels in this industry in 

particular. 

On the one hand the starting point of this 

study was the question to what extent the 

cartel was suitable as a market-organisation 

mechanism to deal with the threat of 

competition for the straw covering industry. 

On the other hand, an attempt would be 

made to find out to what extent endogenous 

(the charecteristics of the industry itself) and 

exogenous factors such as war and crisis, have 

played a role in entrepreneurial agreements in 

the straw covering industry. Some conclusions 

will be drawn with regard to these questions, 

comparing the results of this study with 

Bouwens and Dankers’ views.

In 1905 the first form of cooperation 

between the straw cover manufacturers arose. 

With mutual agreements, the entrepreneurs 

tried to influence the level of straw prices. 

In this phase it was, in fact, a relatively loose 

collaboration, often led by self-interest. There 

was not a professionally managed secretariat 

yet. The chairman and secretary came from 

their own ranks, which sometimes meant 

that there was too little distance between 

board and manufacturers. In practice, this 

organisational structure led to the necessary 

frictions due to the willfulness of a number 

of straw cover manufacturers. Self-interest 

with regard to the fixing of straw prices 

sometimes occurred, which meant that the 

manufacturers’ organisation hardly survived. 

Despite strong competition on the foreign 

market, they managed to maintain their 

position. Small scale played an important role 

in this. The straw cover manufacturers were 

evenly matched and would confront each 

other if price agreements were not respected. 

As a result, straw prices were kept under 

control. Hence, the cartel showed that it was 

partially suitable as a market-organisation 

mechanism to face the threat of competition.

Nevertheless, the first manufacturers’ 

association looked like a loose partnership 

rather than like a professional interest group 
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and during the First World War it seemed 

that they were insufficiently able to cope 

with the ever-increasing problems. Issues 

such as import restrictions, shortages of 

raw materials, transport and distribution 

problems and high insurance premiums 

frequently outgrew manufacturers. The 

entrepreneurs creatively tried to circumvent 

the import restrictions, but these attempts 

failed. They felt that they were standing 

with their backs against the wall. The straw 

covering organisation had virtually no control 

over these exogenous factors.

This boosted the intention to refuel the 

partnership. On the one hand, this was 

done by increasingly jointly calling on the 

government to find adquate solutions to the 

problems that arose. On the other hand, the 

manufacturers were aware that cooperation 

within the association was a prerequisite for 

suvival. With the Vereniging van Nederlandse 

Strohulzenfabrikanten (VNS), founded in 

1918, a more formalised and institutionalised 

partnership was created with which the 

ties between the straw covering sector and 

the government were strengthened. This 

coincides with the general picture that 

Bouwens and Dankers sketched about 

formalisation and institutionalisation of loose 

collaborations during the years of the war. 

The VNS was a new form of cooperation to 

adapt to the circumstances and thus be able 

to survive. It was a response of straw cover 

manufacturers to the risks of doing business. 

They did this with varying degrees of success. 

According to Bouwens and Dankers, the 

importance of formal organisation in business 

became increasingly important at the expense 

of informal, social and family networks after 

the First World War. However, it is difficult 

for the straw covering industry to deduce this 

from the fragmented documentation.

With regard to the endogenous factor, the 

functioning of the cartel itself, it can be said 

that during the war years, it was certainly 

important for the adaptability of the straw 

cover manufacturers. In contrast to the years 

1905-1914, there was less squabbling among 

manufacturers. At least the source material 

shows few examples of mutual conflicts among 

entrepreneurs. Only occasionally did some 

manufacturers put their own interests first. In 

practice, the conditions of war led to greater 

unanimity among manufacturers. From 

this, it can be argued that the endogenous 

factor certainly worked in favour of the cartel. 

However, there was no alternitive for the straw 

cover manufacturers. In those years people 

became painfully aware of the dangers that 

particularistic behaviour could entail. 

Yet, the partnership that was formed in 

1918 to promote the interests of the straw 

covering industry to regional and national 

governments, soon turned out to be rather 

invisible. Soon after the First World War the 

Diks & Van den Heuvel case demonstrated 

this. Initially, the Vereniging van Nederlandse 

Strohulzenfabrikanten did not sufficiently 

direct this case and left the purchase of 

straw sleeve machines from Coenen & Diks 

to individual manufacturers. This revealed 

major differences of interest between the 

entrepreneurs, which resulted in agreement 

and arrangement not being strictly complied 

with. As a result, the auditor of the Vereniging 

van Nederlandse Strohulzenfabrikanten, 

J.J.M.H. Nijst, spoke of a lack of effective and 

collective protection of the sectors’s interests.



317

summary

Inspired by the economic problems 

during the 1920s and 1930s, straw cover 

manufacturers sought to rekindle internal 

cooperation. Attempts to do so proved to 

be unsuccessful. Although there was a need 

to strengthen the position of the interest 

group, repeated initiatives to achieve this 

were often frustrated by self-interest, 

powerlessness and relunctance. In this phase 

there was a moderate degree of organisation 

and a relatively weak structure. The opinion 

of manufacturer A. Denis of the Zuider 

Strohulzenfabriek spoke volumes in that 

respect. He dreamed of a better and more 

intensive cooperation within the straw 

covering sector. Although the Vereniging 

van Nederlandse Strohulzenfabrikanten 

was not abolished, in the twenties and 

thirties the interest group appeared to be too 

much of a straitjacket for most straw cover 

manufacturers. Still, the manufacturers’ 

association continued to exist despite the 

fact that during this period both exogenous 

and endogenous factors certainly did not 

benefit the VNS and, similarly did not, in fact, 

strengthen the straw covering cartel.

During the occupation, the VNS suffered 

the loss of traditional sales markets, a shortage 

of straw and faced a strong grip of the German 

occupier on the economy. Stakeholder 

organisations and employers’ associations were 

dissolved and replaced by a new organisational 

structure. The Strohulzen Industry Section, 

which was created in this way, was forced, 

like so many other industries, to serve the 

German economic and war interests. This was 

understandable from an economic point of view. 

In this way, the Section not only compensated 

for the loss of traditional export markets by 

working for the German market, but also tried 

to avoid the forced employment of personnel. 

After all, there was also a shortage on the labour 

market during the war. The lobbying activities 

of the Strohulzen Industry Section, however, 

had little practical impact due to the stubborn 

attitude of the occupying authorities. This 

exogenous factor was beyond the control of the 

straw shells manufacturers’ interest group. The 

cartel was on the verge of death. Yet, this was 

not the case. Although the problems during 

the years of war often led to heated discussions 

among them, respect among the straw cover 

manufacturers remained intact. Thus, the 

manufacturers’ organisation laid the foundation 

for close cooperation after the war and the 

endogenous factor strengthened the cartel.

After the liberation, the liberal market 

economy gradually gave way to a more 

coordinated economy. The government 

increasingly interfered in economic life to 

steer economic recovery and reconstruction. In 

the post-war years, in the context of price and 

market regulation, there was an important 

role for entrepreneurial agreements such as 

cartels, which were found in almost all sectors 

of industry. The cooperation of the straw cover 

manufacturers was one example of this.

After the war years, the VNS, which was 

reastablished in 1947, had to find its way 

again in a period of government regulation 

and economic recovery, as a result of which 

adjustments were necessary. A manufacturers’ 

organisation was created with a clear 

structure in which the board, secretariat and 

arbitral tribunal would play an important 

role. The partnership opened the way for a 

common price policy and a common sales and 

purchasing policy that inspired confidence 
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among members. In any case, it increased 

the need for cooperation. This was not only 

attractive to straw cover manufacturers but 

also necessary in view of the threats facing the 

industry. The protectionist trade policies of 

a number of important exporting countries, 

the shift straw provision and the emergence 

of substitute products were examples of this. 

In the 1950s, the straw covering sector came 

under increasing pressure. With a targeted 

approach, consisting of lobbying activities 

with institutions, an adequate price policy 

and rationalisation of production, the VNS 

tried to survive. By the end of the 1950s, this 

had become less and less successful, which 

ultimately caused most manufacturers to 

cease producing straw covers around 1960. 

Success fell short of expectations, but this 

was not much to do with the endogenous 

factor. Indeed, the straw covering cartel 

functioned properly. Despite the fact that 

the straw covering industry declined in 

importance in the course of the fifties, good 

mutual understanding, fruitful cooperation 

and a clear organisational structure was still 

maintained for quite some time. However, the 

exogenous factors were almost beyond the 

control of the partnership. International trade 

policy developments and the raw materials 

issue stood in the way of success and proved 

to be too big obstacles for the sector, actually. 

As a result, in the late 1950s, one company 

after another was forced to stop producing 

straw covers. The manufacturers recognised 

that their industry had been caught up by 

time. According to Bouwens and Dankers, 

the success or stability of cartel agreements 

depended on both exogenous and endogenous 

factors. According to both authors, it was in 

particular the structure of the industry that 

was responsible for the success or failure of 

cartel arrangements. As endogenous factors 

they mention homogeneity in scale, small 

differences in product differentiation, a 

relatively small number of participants in the 

manufacturers’ association and a geographical 

concentration of the industry.

The case study of the straw covering 

industry confirms this vision. In particular, it 

was the endogenous factors in this industry 

that determined the success of the cartel. 

The Dutch straw covering industry met all 

the characteristics that were favourable to a 

stable cartel agreement. For example, most 

companies were medium-sized. Although 

there were differences in production 

capacities, these did not lead to major conflicts 

of interest in practice. In addition, relatively 

homogenous products were made in this 

sector, which made it easier to agree on which 

price policy to pursue. The establishment 

of most manufacturers in the south also 

facilitated cooperation in the purchase of 

straw from the region.

Setting up cartels was not always succesful, 

however, if industries met these characteristics. 

This was shown, for example, by the Oirschot 

chair and furniture industry. Although this 

was small in scale, a certain homogeneity of 

the product and a high degree of geographical 

concentration, in practice successful cartels 

failed to be not formed due to self-interest and 

mutual distrust. This aspect can be seen in 

the brick industry, where the lack of mutual 

trust among manufacturers was also at the 

root of the failure of the cartel. The strawboard 

industry in the province of Groningen showed 

a different picture. The cartel in this industry 
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did not fail not because of a lack of trust among 

manufacturers, but because of the arrival of 

cooperative straw mills. 

Generally speaking there was a relatively 

high level of confidence among manufacturers 

in the straw covering industry. In the seclusion 

of the manufacturers’ organisation, people 

were more often able to meet each other, to 

sympathise with each other in periods of 

personal suffering and at set moments to 

address each other on deviant behaviour. This 

often made it possible to prevent things getting 

worse and maintain agreements that had been 

made. In general, the manufacturers respected 

each other and in this atmosphere they were 

able to give their unvarnished opinions to 

colleagues who, out of self-interest, were 

pursuing a policy of pushing up prices. Despite 

all the problems that the manufacturers’ 

organisation has to face over the years, the 

cartel managed to stand its ground in the straw 

covering industry. To a large extent, this was 

due to the strength of the often informal, but 

businesslike network of relationships in which 

mutual trust played an important role.

Although Bouwens and Dankers attribute 

a certain value to the role of family and 

social networks in the creation of stable 

cartel agreements in their study Between 

competition and concentration, they do not 

elaborate on this. They do mention some 

examples of companies where social networks 

played an important role in business activities. 

Unlike these companies, family ties played a 

much less important role in the straw cover 

manufacturers’ cartel. However, there was a 

social network, which allowed the cartel to 

function properly. In any event, the case study 

of the straw covering industry shows that, in 

addition to the endogenous factors mentioned 

above, this factor was an important factor in the 

creation of stable cartels. The final conclusion 

can only be that the cartel had proved its worth 

in the straw covering industry. Although the 

manufacturers’ organisation had occasionally 

been under fire during the period under 

investigation due to circumstances virtuall 

beyond control and there had certainly been 

frictions among them that played a role, in 

general the endogenous factors certainly 

favourably influenced the stability of the 

cartel. The social network of straw cover 

manufacturers played an important role in this.
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