NEDERLANDS PROEFSTATION VOOR STROVERWERKING
TE GRONINGEN

RAPPORT INZAKE BE AFZETMOGBLXJlfflEID.

SITUATIE

OverdraJf uit het Groninger Landbouwblad van Zaterdag 29 April 1939.
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Overdruk uit hat Groninger Landbouwblad ran saterdag 29 Aprii 1939
RAPPORT INZAKE BS AFZETMOGELIJKHEID VAE STROO IN VERBAND
MSI BE SITUATES IN DB STROOCARTONIIJBUSTRIE.
/ ;«§
• ' ...
;v 1 '• •.>.:•'•*.•'
- v '
" .'.:'V.
'
/
'*V
^'
à à
Aan het Dagelijkseh Bestuur der
Oroninger Mij. va* Laadbouw.

UpgftlTO,
Sedert ia Connais s ie, bestaande uit da eerste drie onderteekenaars dezés, in 1933
%an U rapport uitbracht ovar dan toestand van da atroooartoniadttstria, ia da situ*
atie aanzienlijk gewijzigd. Waren toen de lage voor stroocarte» bedongen prijsea
de directe aanleiding voor het instellen van een onderzoek, in 1938 was het de
vrees, dat de sedert 1933 vrijwillig aanvaarde productiebeperking, gepaard aan aan
colleotieve prijsenregeling, den afzet van stroocarton meer sou beperken dan voor
den landbouw wensehelijk moet worden geacht, die U deed besluiten, oa andermaal
aan onze Commissie een onderzoek op te dragen.
Evenals bij het vórige onderzoek heeft onze Commissie meer dan eens een onderhoud
gehad met het Bestuur van de Vereeniging van Nederlandse!» S troocartonfabrikanten.
Daarnaast heeft sij met verschillende stroooartonfabrikanten afzonderlijk bespre*
kiagen gevoerd, teneinde op de hoogte te komen van de opvattingen, die er bij on
derscheiden fabrikanten bestaan. Ook met het Dagelijksch Bestuur van het Strooverkoopbureau hadden wij een vergadering. Voor de medewerking, welke wij bij onzen
arbeid van bovenstaande instanties en personen hebben ondervonden en voor de be
reidwilligheid, waarmede men ons inlichtingen verschafte, zeggen wij hierbij gaarne
dank.
STATISTISCHS POSITIE VAN STROP EN STROOOARTON.
Stroo.

mêkLz.
Ksi graangewassehen beplante oppervlakte in Nederland, Oroningen en Drenthe van
1920 af, alsmede geschatte hoeveelheid geproduceerd stroo. Voor berekening strooproductie is uitgegaan van 4500 kg/ha voor Nederland en van 5000 kg/ha voor
Oroningen en Drenthe.
ba
hoeveelheid Aantal ha
Jaar
•s . graangewa stroo in een» graangeheden van
wasschin
schen
1000 ton
km!**.*')

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

450580
460319
451144
453193
426033
433796
433492
435662
437868
435304
430788
436259
448007
456744
498755
532724
553129
552493
561752

2028
2071
2030
2039
1917
1952
1951
1960
19701959
1939
1963
201$
2055
2244
2397
2489
2486
2528

67767
73989
68735
67718
58750
62056
62172
63990
66380
65426
65151
63415
68349
65845
73144
79673
83874
81577
86839

hoeveelheid Aantal ha
graangestroo in
eenheden van wassehen
1000 ton
339
370
344
339
294
310
311
320
332
327
326
317
342
329
366
398
419
408
434

30419
31641
31861
34479
33615
34066
35475
35694
36445
37621
39973
40474
40266
43090
45851
49673
54203
53432
59766

hoeveelheid
stroo in een
heden van
1000 ton
152
158
159
172
168
170
177
178
182
188
200
202
201
215
229
248
271
267
299

Over de hoeveelheid ia Ned«rland verbouwd stroo bestaan geen juiste gegevent, I«direct kan de hoeveelheid stroo «enigermate «orden afgeleid «dt de oppervlakte va»
fcet met graangewassen beplante bouwland in Nederland, waarover wel cijfers beet«.«*.
De op deze wijse berekende hoeveelheden zijn slecht» een grove benaderi*
daar over de van jaar tot jaar en van streek tot streek verschillende opbrengst»»
aan stroo weinig bekend is, soodat bij de berekening uitgegaan moet worden
een gemiddelde opbrengst.
In îabèl I sijn opgenomen de cijfers over de oppervlakte met graangewassähe» be«
planten grond, volgens de Verslagen van den Landbouw, respeotievelijk in Ne4erl«eÄ,
Groningen en Drenthe over de jaren 1920 - 1938. In fig. 1 is de met de gegevens
van tabel I berekende hoeveelheid stroo graphie«* voorgesteld. Aangenomen w#*»ï,
stroo-opbrengst van fOOO kg per ha voor de provinciën Groninfen en Drenthe en va*
4500 kg per ha voor het geheele land, In deselfde figuur ie ook voorgesteld het
verloop van de hoeveelheid stroo, die jaarlijks tot voer uitvoer bestead stroo»
oarton werd verwerkt. Duidelijk blijkt, dat de geproduceerde hoeveelheid stroo
sedert 1934 seer sterk is toegenomen.
Is het vrij goed mogelijk, om de hoeveelheid tot stroooarton verwerkt stroo ta
bepalen, geheel uitgesloten is het, om m voor de andere %i*senlandsohe bestas*«
mingen van het stroo te doen. De hoeveelheden in» en uitgevoerd stroo sedert 1920
sijn opgenèasn in tabel II.
tm

IABEL II.

'm

In- en uitvoeroijfers voor onbewerkt strod.
11

Jaar

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

INVOER
Kaarde
Bruto
gld.
gewicht
in ton
10839
66

3322
10089
38177
39879
51353
36173
28680
27381
48034
20887
3669
16613
9344
200
75
1378
lOt

434786
2246
118000
381000
1342000
1586199
1713476
886062
633556
707200
1186340
323542
35678
128990
81613
1925
785
16499
1000

ÏÏITVOEB >•
Gemidd.
prijs p.
eenh.gld.

Bruto
gewicht
in ton

40.«
34.35.50
37.80
35.10
40.33.30
24.40
22.10
25.80
24.70
15.50
9.60
7.80
8.70
9.60
10.50
12.9.80

5365
48740
97615
30449
18250
26645
14234
13319
21795
20881
13341
17096
86845
4S024
81843
208159
168843
182184
220767

ffaaeèe
; ff gld.

TtaailS"
eenh.gld

202812 * 38.•' 1039242 -V 21.30
2273000
23.90
1104000
.86.4e
446000
24.90
704660
26.40
.560915 ; 25.30
25.40
13*475
22.6C
491116
521513
25.324974
24.4fc
249369
H. «C
98«338 ;
11.40
8.at
371431
674157
8.-JK
1705378
1%
7.te
1247605
1963788
10. &*;
2544G00
11.**

$yr°0eajrton.
De statistiek van den uitvoer stelt ons in staat, om een goed oversight te
van de ontwikkeling der exportmarkt voor Nederlandsch stroooarton. In de
2 en 3 sijn de verschillende uitvoeroijfers verwerkt. Duidelijk blijt de
rende beteekenis van Engeland voor den export. De totale uitvoer heeft van
1922 - 1930 een gunstig verloop gehad; in deze periode steeg de uitgevoerd»
veelheid belangrijk en seer geleidelijk. Daarna kwam de groote teruggfcng v«*
crisisjaren. Eerst in 1934 kwam de uitvoer weer op een peil, ongeveer-' cveiwenjuk-"
mande met dat van 1927. De tijdelijke groote opleving deed in 1937 dei kitveer
toenemen tot een record-peil, waarna hij in 1938 terugviel tot het niveau van
1927.
-Terwijl-

Tarwij 1 da totale uitvoer ea ook die »aar Enge laad oageveer da algemeeae ooajuaotuur volgt, is hat verloop vaa das uitroer naar alk dar overige vooraaajnate
uitvoerlanden onregelmatig am «fwijkead. Hiar ia geen algaxoaama tendeas «aar
ta nemea. San gunstige ontwikkeling vertoont da export naar da tfaie vas ZuidAfrika, dat voor den import van Naderlandaoh atroooarton in 1|38 op da >ie*da
plaats staat, na Engeland an Britach-Indie. Da uitvoer aaar ls%stgeaoe»Ä fcebied
vertoont een eoh©he»ling, die seer veel grooter is dan die naar Sagelaaôj ee*
en andar is waarschijnlijk aen gevolg van dan wisselenden invloed dar Japaaaahe
concurrentie.
Vergelijkt men den totalen uitvoer over d* jaren »28, *29 en '30 oet dia» aver
de periode '36, »37 em »38, dan hlijkt, dat dese in beide tijdvakken nAgeaoag
gelijk ia geweest, n.l. gemiddeld 249.000 ton per jaar in^de eerata em 24S.O0O
toa ia de tweede periode. De uitvoer aaar Qroot-Brittaaaie la dexa perioden was
gemiddeld rasp. 206.000 en 209.000 ton per jaar en is ook nagenoeg gelijk geble
ven. De toeneming der bevolking doet een atijgend gebruik van verpakkiagsaddde*
len verwachten. Of en in hoeverre het stroooartoa bij andere varyakkiagsmiddelea
tea aohter is gebleven, is moeilijk uit te maken en vereisoht eaa meer uitga»
breide studie, dan die, welke onze C«amissie thans aan dit onderwerp kan wijden.
De binnenlandsche oónsunptie is slechts over de jaren na 1932 bekend. Wij sijn
echter niet bevoegd, om daardver cijfers te publioeerea.
Prijzen van stroo en stroooartoa in verge 11.1 king mat andere grondstoffen en
pfodu.pten.
In fig. 4 is het prijsverloop 'van verschillende grondstoffen, waaruit carton
wordt vervaardigd, aangegeven^ De strooprijsen *ijn berekend als gemiddelde van
de door twee oooperatieve fabrieken bestede prijxen voor bijgekooht stroo. Da
prijzen voor papierhout en houtslijp hebben betrekking op den Nederlaadaohe*
invoer en zijn berekend uit de gegevens van het Centraal Bureau voor da SM*
tiek. Er zijn twee langere perioden aan te wijxen van een stabiel prijspeil * *
hout en stroo beide, n.l. van 1924-1950 en van 1932 - 1935. Duidelijk is te
xien, dat stroo in verhouding meer in prijs is gedaald dan hout. Het papierhoü'.
is in de tweede periode op een prijs gekomen, die bijna 40$ lager ligt, daa <He
voor stroo in de eerste periode, xoodat het niet behoeft te verwonderen, dat e<a
het stroo in de tweede periode zeer laag in prijs was.
In fig. 5 is weergegeven het prijsverloop van het uit Nederland uitgevoerde
stroocarton, bordpapier en krantenpapier1.- Daar de rubriek stroooartoa van im
uitvoerstatiatiek een vérzaaelrubriek is, inhoudende xoov?el onbeplakt ale be
plakt carton, hebben de uit de uitvoerstatistiek berekende prijxen slechts e«*s»
betrekkelijke waarde;,. Daarom xijn daarnevens opgenomen het verloop van dan
prijs loco fabriek van gewoon onbeplakt stroocarton, vastgesteld door de Yereeniging van Nederlandsche Stroocartonfabrikanten, sedert 1932 ea het verloer
van den gemiddelden basisprijs loco fabriek voor één bepaalde coöperatieve t
briek. Ook het artikel bordpapier omvat verschillende soorten en kwaliteiten •
zal houtbord hier wel een voorname plaats innemen. Sen groot ^assa-artikel,
waarvan groote hoeveelheden worden ia- en uitgevoerd (ia 1927 is de uitvoer
zelfs gestegen tot meer dan 33.000 ton), is courantenpapier. Een vergelijking
van het prijsverloop daarvan met dat van stroocarton is interessant, omdat ket
uit dezelfde grondstoffen, n.l. houtslijp en cellulose, is samengesteld ala het
verpakkingsmateriaal houtbord. De kostprijs van courantenpapier Zal van diea va*
houtbord niet veel verschillen, terwijl de bepaling van den gemiddelden prijs ut
het statistisch materiaal, in tegenstelling met dien van houtbord, goed moge
lijk is.
Sedert 1920 is courantenpapier meer in prijs gedaald dan stroooarton (beide
volgens de uitvoercijfers). In 1920 was courantenpapier bijna 3 maal zoo 4uur
ala stroocarton, in de periode 1923-1926 was het van 1,8 tot 2 maal zoo daar.
Daarna daalde de prijsverhouding tot in 1930 het minimum van ruim 1,5 werd be
reikt. In de jaren daarna bleef de verhouding schommelen tussohen 1,6 en 1,76.
BSOOBDSELINa YAH DEN T0ESIAND.
Saf de beoordeeling van de statiitische positie van stroooartoa nog reden tot
eaa gematigd optimisme - immers da afzet vaa atroooarton was ia de laatete drie
$aren niet geringer dan ia de drie topjarea vWr de crisis - veel moeilijker is
de toestaad van het ia Nederland geproduceerde stroo. De groote toename van het
i n Nederland, sedert 1932 geproduceerde stroo, i s ongetwijfeld niet gepaard ge»
gaan met een evenredigen groei van de Nederlandsche consumptie Da grootste
-verbruiker-

verbruiker i s nog altijd de landbc#* w l î . Vooral i a de kleine gemengde land
bouwbedrijven vindt een zeer groot deel van het geproduceerde stroo een bestem
ming in het eigen bedrijf. De grootte van deze éonsumptle is natuurlijk niet te
bepalen. Het is niet waarschijnlijk, dat het gebruik in den landbouw gelijken
tred heeft gehouden met de productie. Voorzoover de verhoogde opbrengst afkomstig is van kleinere landbouwbedrijven op nieuw ontgonnen gronden, zal sij waarsehijnlijk niet tot een grooter stroo-overschot hebben geleid. Het is echt#|f
vooral de uitbreiding der graanoultuur, mede tengevolge van crisismaatregelen,
die niet door een verhoogd verbruik in eigen bedrijf werd gecompenseerd. Be
halve op de vele nieuwe ontginningen ia vooral in de voormalige ïïieringerxaeer
een groot kwantum stroo ter beschikking gekomen. In hoeverre het gebruik van
stroo in den tuinbouw en in het transportbedrijf is toe- of afgenomen, valt niet
te schatten. Daar de tuinbouw geen uitbreiding heeft ondergaan en de financieels
uitkomsten van den tuinbouw slecht zijn, zal van een toegenomen strooverbruik
in dat bedrijf wel geen sprake zijn. Het afnemen der pjfïfrlentractie zal zeker
het strooverbruik ongunstig beïnvloeden.
Vergelijken wij de strooproductie in de jaren 1928. *29 en '30 (gemiddeld
1.956.000 ton per jaar) met die in 1936, '37 en '38 (gemiddeld 2.501.000 ton
per jaar), dan blijkt, dat zij in de tusschengelegen jaren met 545.000 ton is
toegenomen. Alleen al in de provindiën Groningen en Drenthe is de pwtactie met
181.000 ton gestegen. In de eerste periode werd per jaar gemiddeld 311.000 ton
tot voor uitvoer bestemd stroocarton verwerkt en 16.000 ton stroo meer in- dan
uitgevoerd. In de tweede periode werd gemiddeld per jaar 310.000 ton voor uit«
gevoerd stroocarton verwerkt en 190.000 ton meer uit- dan ingevoerd. Zou het
overige verbruik in Nederland niet zijn toegenomen, dan zou er, gesteld, dat
in de eerste periode evenwicht bestond tussohen productie en consumptie, in
de tweede periode per jaar een overschot zijn van 340.000 ton.
Dat de verschillende strooverkoopbureaux over groote hoeveelheden moeilijk te
plaatsen stroo beschikken, wijst er op, dat sr voor de in de laatste Jaren ver
kregen extra-productie van stroo in den landbouw zelve en in de industrie geen
uitweg is gevonden. Het ziet er niet naar uit, dat de strooproductie binnen
kort weer zal verminderen; integendeel, er kan nog een toenemende stroo-opbrenjj»!
worden verwacht tengevolge van voortschrijdende ontginningen en inpolderingen.
Het komt de Commissie voor, dat alleen door groote radicale maatregelen èpnieuw een evenwicht tusschen productie en consumptie kan worden geschapen.. Als
zoodanig zijn er de volgende mogelijkheden:
WT

a* industriëele verwerking van stroo tot andere fabricaten dan stroocarton;
b. uitbreiding der stroocartonfabrio&ge.
Wij zullen achtereenvolgens deze twee mogelijkheden in beschouwing nemen.
a. Industrieele verwerking van stroo tot andere fabricaten dan stroocarton.
Het is technisch mogelijk, om uit stroo tal van belangrijke stoffen, halffabricaten en fabricaten te maken. Als zoodanig noemen wij o.a. furfurol, houtsuiker, alcohol, oellulose, kunstzijde, lignine, kunstharsen en bouwplaat. Cellu
lose wordt reed3 tal van jaren in ons land bereid doojf®N.V. Stroostoffabriek
"Phoenix" te Veendam.
Het is noodzakelijk, om na te gaan of de fabricage van verschillende der ge
noemde producten ook rendabel aal zijn. Om zulks te onderzoeken dient zoowel
een chemisoh-teohnische research als een economische-conmercieel.onderzoek
vooraf te gaan. Het is de taak van da chemisch-technische research om werkwij
zen te vinden, waarvij niet een minimum van energie, grondstoffen en onkosten,
de verlangde producten gemaakt kunnen worden. Het economische—commeroieel on
derzoek, dat veelal vooraf dient te gaan, heeft o.a. de opgave om na te gaan,
of er voor hot fabrioeeren artikel voldoende afzetmogelijkheid bestaat en of de
fabricage economisch verantwoord is.
Aangezien de Commissie er sterk van doordromen w%», dat het stroovraagstuk nim
mer bevredigend opgelost kon worden, zonder Üulp van een researoh-bureau, ver
leende zij gaarne haar modewerking tot de opriohting van zulk een proefstation,
toen de middelen daartoe werden beschikbaar gesteld. Terwijl de Groninger Maat
schappij van Landbouw het stichtingskapitaal fourneerde van hét inmiddels op
gerichte "Nederlandsoh Proefstation voor Strooverwerking", werden door de Ver-eemiging-

eenigiag ra© Nederlondsehe Stroocartonfabrieken, het Kamminga-fonda, de S.V.
St roove rko o pbure au en ee&ige andere organisaties, belangrijke bijdragen voer de
verdere exploitatie toegezegd. Ala voerloopig bestuur treedt op onze eemmiaaie,
tozamen met den Searetaris van de Vereeniging ran Nederlandsohe Stroooartonfabrtkanten, Mr. A.J. Sauer.
Voor het economiaoh-commereieele onderzoek en voor het uitwerken ran projeoten aal
het nieuwe instituut samenwerken raat de te Groningen gevestigde Noordelijke See«
nomisch-îechnologisohé Organisatie (N.E.T.O,).
De CoEJiaissie verwacht, dat door het proefstation de industrieele verwerking ra»
stroo zal worden bevorderd en geleid. Al geldt het hier een, ia vergelijking met
wat in andere landen, o.a. Amerika, geschiedt, bescheiden poging, toch kan onder
bekwame leiding op *ijn minst in de komende jaren een goed oordeel gevoaad worde»
over de mogelijkheden, die er voor strooverwerking aijn.
b. Uitbreiding van de stroocartonfabricage.
Uitbreiding van de thans tot 70$ der oapaoiteit beperkte stroocartonfabrieage
heeft natuurlijk slechts zin, indien er meer stroocarton vorkocht kan werden
tot dusverre. Het gaat hier dus o» de vraag of de afzetmogelijkheid van stroe«
ton kan worden vergroot.
In het algemeen zal een fabrikant streven naar een zoo groot mogelijken *»?*«;
zijn artikel. Als voor den afzet van stroocarton niet bereikt zou aiw*a <
lijk is, zou dit zijn oorsaak kunnen vinden in een op een te hoog peil
prijzen of in een niet doeltreffende verkooporganisatie. De Commisaii»
•
tracht zich een oordeel te vormen over de vraag, of inderdaad in dit «H-- . v-..
de stroocartonindustrie fouten zijn gemaakt.
Bij de bestudeering dor verkooppolitiek dient onderscheid te worden gemaakt tu * sehen den verkoop in Suropa en dien naar ändere rrerelddeelen, daar de omstandig *;
den voor deze beide afzetgebieden zeer verschillend zijn.
De verkoop van stroocarton in Europa,
Daar Engeland in Europa verreweg de grootste afnemer is van stroocarton, zullen
wij ons voornamelijk beperken tot de beoordeeling van de in Engeland door dé
oartonindustrie gevolgde verkooppolitiek. De Engelsche markt, waarop de Gr©is.ï^?«?v
stroocartonindustrie eens een vrijwel onbestreden positie had, baarde in d#
ste jaren éteeds neer zorg door de uitbreiding eener eigen oartonfabrie
bij oud papier do grondstof vormt. Vooral sedert de staking in de atrec-e«
'
dustrie in 1932, onderging de Engelsche industrie een groote uitbreidijc,;
V
in angeland bestaande neiging tot bescherming dar eigen industrie, maakt
moeilijk om op de in Engeland gevestigde industrie terrein te winnen. Sedan
Maart 1932 wordt in Engeland op stroocarton een invoerrecht geheven, dit wer
Augustus 1934 verhoogd en bedraagt thans 15$ voor onbeplakt en 20$ voor befl *
stroocarton. Indien de Nederlandsche stroocartonindustrie haar prijzen zoover *
laagt dat de Britsehe industrie zieh bedreigd gaat gevoelen, bestaat er groot'
kan3, dat de Engelsche Regeering, geadviseerd door de Tarief-Commissie, op aan
drang dezer industrie, de fcariefmuren
hooger optrekt. Dat dit voor onze Neder:
sehe stroocartonindustrie hoogst onvoordeelig zou zijn, behoeft niet nader té ~
den betoogd. De stroocartonfabrikanten verschillen onderling van meening over ?
invloed, welke van een prijsverlaging op het gebruik in Engeland zou uitgsas
Naast de opvatting, dat een verlaging van den stroocartonprijs in Engeland
verraserderde vraag zou doen ontstaan, bestaat de overtuiging, dat er bij :
prijs wel degelijk meer »aken gedaan zouden kunnen worden. Deze kwestie 'ia «*
thans echter één van slechts theoretisch belang, omdat, voorzoover wij kond#% >gaan, op he't oogenblik niesend - ook de voorstanders van de prijsverlaging s* •
de verantwoordelijkheid zou willen dragen voor een belangrijke prijsverlagi»;,
in verband met het dreigen van een verhooging der invoerrechten.
De Commissie is du3 van mening, dat momenteel een belangrijke prijsverlaging aj
de Engelsche markt jaoet;- worden ontraden. 2ij heeft eohter wel den indruk, dat ?
de periode, volgende op de devaluatie van den gulden, de vastgestelde jainiaasaprl:
zen van stroocarton te snel en te veel zijn gestegen. Daardoor is wellicht niet
de gelegenheid te baat genomen, om de prijsverhouding tusschon stroocarton en ha\
in Engeland geproduceerde afvalcarton ten gunste van stroocarton te wijzigen, fil
men dit thans doen door verlaging van den stroocartonprijs, dan wekt dit natuurlij
hevige reactiea.
Ton aanzien van de doelmatigheid der in Engeland gevolgde verkoopmethode heeft Ä«
Commissie |leh geen definitief oordeel kunnen vormen, Be handel is grootendeels
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in handen van een beperkt aantal importeurst vereeni$iin de bekende Association.

Et wordt echter ook wel direct aan de gebruikers geleverd. Bij e enige fabrikanten

bestaat de meening, dat het Bestuur der Vereeniging van Nederlandsche SJroocartonfabrikanten «ich bij zijn orienteering over de Engelsehe markt te veel laat
beïnvloeden dooir de groote importeur» en te weinig lét op de belangen van de
eigenlijke verbruikers» Sr wordt betoogd, dat van de importeurs, die ook andere
belangen hebben, moeilijk verwaoht kan worden, dat zij ten aanzien van de prijshoogte steeds objectieve adviezen verstrekken. Of aan het oordeel van de impor
teurs te groote waarde wordt geheeht, kan de Comissie niet beoordeelen. Wel heeft
zij de overtuiging gekregen, dat het Bestuur zich zoo breed mogelijk tracht te
orienteeren. Het komt de Comissie voor, dat hot onder alle omstandigheden goed
zal zijn, om ook hot oor te luisteren te leggen in den kring der verbruikers, ten
einde van hier bestaande stemmingen, neigingen, wensohen ®n opvattingen zoo vol»
ledig mogelijk op de hoogte te koraen.
De Commissie is tot het inzicht gekomen, dat de positie van de stroocarionindustrie op de Engelseh© markt belangrijk versterkt zou worden, indien z4j iiaar verkoopbelangen in 4<Sn hand kon leggen. Moge een goed gelei^g centrale verkooporgani
satie nu nog een niet bereikbaar ideaal schijnen, wegens groote belangentegenstel
lingen in de strocoàrtonindustrie, het kan toch goed zijn-dit ideaal ija het oog
te houden.
I
Het lijkt ons gewenscht, dat zoo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot een goede
•en volledige bestudeering van de Engelsohe rnarkt voor carton. Daartoe zou aan een
bij uitstek bevoegd deskundige een studie-opdracht verstrekt moeten worden Tij
dens een langdurig verblijf in Engeland zou deze persoon zich op de hoogte moeten
stellen van alleat wat tot een betere beoordeeling van den toestand dienen kan.
De kennis van de Bngelstüie markt is thans, naar het ons voorkomt, te veel uit de
tweede hand en te fragmeiarisch.
De uitvoer naar andere landen in Europa ondervindt in vele gevallen ernstige beleataeriag door hooge invoerrechten, contingenteeringen, clearingverdragep, enz.
Het ware te wenschèn, dat de Eegeering bij het afsluiten van handelsverdragen moer
mat do belangen van de strooeartonindustrie l»3iening hield, omdat het hieir een
product betreft» dat geheel door Nederlandscheh arbeid, uit Nederlands ehe' grond
stof is verkregen.
Het Verbruik van stroocarton in Nederland zelf is, afgaande op schattingen, ia
den loop dor jaren belangrijk uitgebreid. Wij hebben echter den indruk, dat het
verbruik van uit oud papier vervaardigd grijs carton en grijs papier, de laatste
jaren meer is toegenomen dan voor den landbouw wenschelijk is. Bij de vft#$stelling van de prijzen voor het binnenland zal er daarom nog meer met de concurrentie
van grijs carton rekening gehouden moeten worden. In het bijzonder dienen de prij
zen va»'het beplakte stroocarton zoo laag te liggen, dat goed tegen het grijze
©arton geconcurreerd kan worden.
P? verkoop var. S.trc^^ bulten Europa..
De hoeveelheid stroocarton, die geexporteerd wordt buiten Europa, is slechts een
betrekkelijk klein gedeelte (in 1936, '37 en '33 gemiddeld 11,3^; van den totalen
uitvoer usit Nederland. Toch verdient deze markt zeer veel belangstelling, omdat
zij vermoedelijk nog meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt dan de markt in, Euro• S p . ' ..
/m'
"" ' '
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Van de expertgebieden buiten Europa is Britsch-Indie het belangrijkste. Door de
(fepnascbe concurrentie ié men gedwongen geweest, om in dit gebied met zeer lage
érijzea ganoegen te nemen. Bet exporteeren tegen lage prijzen werd mogelijk gemaakt
door een onderlinge regeling. In de allerlaatste jaren is tengevolge van den oor
log, waarin Japan is gewikkeld, de Japansche concurrentie minder fel. Door de on
derlinge concurrentie der exporteerende Nederlandsche fabrieken blijft echter de
prijs ta» het naar Britsoh-Indië geexporteerde stroocarton zeer l&ag„ Algemeen
vindt men dan ook deze» toestand onbevredigend. Men acht eenige prijsvéïfooogiag
in Britsch-Indie mogelijk, zonder gevaar van vermindering van den afzet? Er zijn
twéé mógelijkheden tot verbetering van den toestand overwogén, n.l.j
le. een minimum prij2en-re ge ling j
2e* een gecentraliseerde export.
Sbn mirsiaa® p rijzen-regeling heeft het beswaar, dat zij weinig soepel werkt. Toe
passing van zulk een regeling is in Europa megelijk, omdat de belanghebbendan zelf
voortdurend in de-gelogenheid zijn» om de situatie te volgen. Het' is echjter prae-tisoh-
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tison eWgeliÄ, omvaabia* uli te beoordaelon opwelke Jwegte de prijken la
B*it»ch-iadie die»* it iigge*. -S*" 1# voorgesteld œ§ê*
bezwaar in de groote .exportgebieden hands iswaarnemer* te pl&atsen, die de markt J'
..•• aldaar zulle a verkeäne* a» het Bestuur geregeld adviseerea iazake de alarma- ^
•pjfi-J«ei>;"#aderdaad.^ou *£1% een redelijke <tylö»i$g zijn. *ij »ou echtè* bij e** .•
eoasequeste toepassing ia de voornaamste exportgebieden veel geld kosten,
f- ;.&;•;;>; / Beter lijkt cas de tweede oplassla*, de gecentraliseerde exposft. Behalve dat
door het ia 44* hand brengen van alle ie exporteeren stroooartoa da onderlinge
prijsconcurrentie vermeden wordt, zoodat d® prijs niet verder behoeft te sakken
dan noodig i«f krijgt »en d»er sulk een sas»working veel g*oôteée mogelijkheden
voer het bewerken v&n de verschillende markten. O.i. mag aie is werden nagele tea ,
wat kan dienen veer een uitbreiding van den. e x p e r t . ' v ; .
•
Het aal noodig zijn, dat men zi$i door persoonlijke verkenning een oordeel vormt over de situatie ia elk exportgebied. Men moet zieh bij de»e beoordeeling
onafhankelijk maken van de den export versorgende hui ten land s ehe handelsfirma's,
die mogelijkerwijzé wegens tegeaattijdige belangen, niet steeds het uiterste sul
len doen m den afset van stroeeartoa te vergrootea. Zulk een verkenning zal voor
een afzonderlijke fabriek te duur komen, ^jflirijl bovendien dan de kaas bestaat,
dat andere fabrieken evenveel profiteerea van de daarbij verwerten 'kennis » Wij
geloven daarom, dat 'een intensieve bewerking der exportmarkt het beste gediend
(
wordt deer eantralieitie.
Wij realiseeren ons. zee* goed, dat centralisatie bezwaren meebrengt- Zoo «al het
moeite kosten, os een billijke regeling té\ treffen voor het verdoelen der quota's,
Mede i® verband met;het eerbiedigen van reeds laag bestaande relatie# tussèhen
j
fabrieken en afnemers- Toorts bestaat er het gevaar, verbonden aan eiken geoentrel
liseerdea verkoop^ dat het hoog houden van den prijs te veel doel wordt, soodat
-de afget daarender^ijjdt.
•
Bij; een geeent^lia)»arden expert dient in de eerste plaats gestareafd te werden
naar een zoo hoog raegelijk opvoeren van den omstet. Dit is niet sleohts eefc be
lang voo? don landbouw en de coöperatieve fabrieken,, maar evenzeer voor de speeula
tieve fabrieken, wier productiekosten te zwaar drukken op de thans met 30$ hé»
.
perkte
produetie, terwijl het uiteraard ook van het grootste gewicht is voor de
. 'tv.'sir
jjjlp
boeren, die geen lid van een coöperatieve fabriek'zijn.
Set zou zinloos zijn om lager té offréeren, Indien daardoor geen grootere afzet
wordt bereikt. In gebeden waar de afzet wel "prijsgevoelig*1 ie, dient mé even
wel pat zoo laag %e&elijke prijzen te komen, Het valt niet te ve*waehteat, dat
zieh daartegen ook maar 44a enkel werkelijk belang zal verzetten,
ï reden wij eek hier, evenals bij de Suropeesehe markt in een beoordeelihg vaa het
door
de stroocartonindustrie in de laatste jaren gevoerde beioid, dan moeten wij
fr-'
\Jeons ta teeren, dat de expert zelte* niet gelede» zal hebben oSler oen te hoog hou
den der prijzen. Wel had naar onze meaning meer; aandacht moeten .worden besteed
: aan da exportmarkt. De daarvoor aoodige financieels offers hadden daor de geheele
industrie gebracht moéten worden. Toer de toekomst verwachten wij veel van een
bewerken der exportmarkt door een onder bekwame leiding gestald centraal exportbureau.
/ '
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l^faag» Tqoy eprlfttiift van e.qa .qieuwe et,roocartonfabriek.
.•
Bet is de Commissi« bekendf dat e* verschill7ndo plaaaS» yeor ie. opris^|tiag eeaér stroocartoafabriek bestaan. Ha hetgeen boven is uiteengezet omtrent de markt
situatie van stroooarton en ove'r de vrijwillig opgelegde produotiebeperking,
• bshoef^Äet meer^aaagetóottd te worden, dat deer het-houwen' én ia vterkiag stel
len van meer fabrieken geen grootere afzat van stroe zal worde» bereikt. Sr zijn
bij uitbreiding vai» het aantal fabrieken twee gev«ll#n mógelijk,
*<t :v" V
'le. dat er een hevige concurrentiestrijd ontbrandt, met het gevolg, dat de «troo.- èirtenprijs verbeneden
b»n«rt«» een
«a» leoaend
YAHTMAIM) ftT\A4
.. 1 it'oaH*
yrtkT

dat de nieuwe fabriekea mat de bestaande een productieregeling aangaan, waardoe* de aan olke.^fabriek afaeaderlijk op te leggen beperking nog 'groeier zal
werde«, terwijl eeà permanent gevaar bestaat, dat steeds meer aleuwe fabric
op dexe^wijze een aandeel.in d* praduetie ^11o^,Verben. , * / '
_ I» Hji eerste «»Vtó z&t er »eer ¥#el |eÄorde|
Ä Wigô a«i?1 Bngeland. vlor een ^3^ooaixg-pp^-|*vö3rrocktie der 0°ftea vewch^rdea, waardoo* felijvenâ sadee|rkan eatsta«^^® IM I B ^
?
^^^nea^e, produetiekonen - j|^*:tgi%t*o^|rt ocaanz ifalijk
toaneaan. 2èîfi de tegea^eoMi^» b^perklag heeft.
*

.

t
gevoerd, zoodat ia de tookoiast belangrijk lager® ultkeeringen aan de aandeelhouder#
van coöperatieve fabrieken t»rwaoht kunnen worden. Baar de prijs, welke voor streß
kan worden besteed, gelijk W aan het verschil van den stroocartoaprijs en de pro» j
duo tie- en kapitaalkosten, «al dus de landbouw uiteindelijk minder ontvangen. Alg#«*
meen economisch gezien ia thans een uitbreiding der cartonind%strie een volkomen
dwaasheid, die leidt tot k&pitaalverlies ; voor elke productie-eenheid, die wordt
toegevoegd, moet er eldei*^£n worden stilgelegd.
Teel beter is fc«t, om geld en energie te besteden aait middelen, die werkelijk tot
een grooteren afzet van stroo kunnen leiden. Als zoodanig noemden wij reed» een
nog meer intensieve bewerking van de markt en het speurwerk naar nieuwe produet*"»
uit stroo. Indien dit laatste werkelijk resultaat mag hebben, zal vroeger of
een beroep moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt. Beter dan voor het bou.-.<n ? «
fabrieken, welke niet tot een groot er strooverbruik bijdragen, kan kapitaal
besteed voor fabrieken en installaties, die nieuwe mogelijkheden tot verwerking
van stroo scheppen.
t*

"

Omsetfremeerdering deer kwaliteitsverbetering.
Waar het middel der prijsverlaging bij het streven naajr grooteren afzet voor het
grootste deel van het afzetgebied niet toegepast kan worden, zonder groote risi
co's te scheppen, komt als vanzelf de vraag naar voren, of niet door kwaliteitsver
hooging bij ongeveer gelijkblijvenden prijs de positie v^n het strooeartoa ver!beterd kan worden. Deze vraag is niet aan een ve ronderstellig gebonden, daar reeds
thans één der stroooartonfabrieken een produot produceert met betere eigenschappen
dan het gewone stroocarton- Dit is buiten de huidige productiebeperking gehouden,
doch het moet wel worden verkocht tegen een minimumprijs, welke hooger ligt
die van het gewone stroocarton. De productiekosten van dit produet liggen Immm?*
dan die van stroooarton, o.a. omdat daarvoor meer stroo noodig is.
Het in den handel brengen van zulk een betore kwaliteit kan er to« ieidan*
le. dat het andere, duurdere cartonsoorten vervangt;
2e. dat het in de plaats komt van gewoon stroooarton.
De mogelijkheid sub 1 is onvoorwaardelijk een voordeel, zoowel voor de stroocarton»industrie als voor den landbouw. De Se mogelijkheid is slechts ia het belaag van
den landbouw, omdat voor hot betere produot meer stroo noodig is. Voor de indus
trie beteekent zij een verschuiving der productie van de fabrieken van gewoon
stroooarton naar die van het nieuwe produet. De ervaring, opgedaan net den ver
koop van dit nieuwe produot, heeft geleerd, dat beide gevallen zioh voordoen. Sr'-,
nieuwe product heeft in dunne uitvoering n.l. hier en daar de goedkoop»re Jcpg?
vervangen en %ij oartondikto het kraftbeplakt stroooarton. Z&lk een oatwikkfc
moet o.i. worden toegejuicht.
^
Volgens door ons ontvangen inlichtingen zou het mogelijk moeten zijn, om in de in
staande fabrieken met een geringe verhooging der productiekosten een product te
maken, dat het raidden houdt tusschen gewoon strooearto^ en het bovengenoemd pro
duot. 2ulk een product lijkt ons uitermate geschikt, om bij een weinig hopgerea
prijs dan dien van gewoon stroocarton, een strijd te voeren tegen producten als
grijs carton e.d. In het algemeen meent de Cemmissie, dat er groote aaadachj be
steed dient te worden aan pogingen tot het wegnemen van de thans nog aan stroo
carton klovende bezwaren, zooals bijv. de voor sommige doeleinden hinderlijke reu«
Verlaging van den kostprijs van stroooarton door meerdere samenwerking
Het is voor een fabriek voordeelig, om zoo weinig mogelijk afwisseling te hebb*« -k
de soort of de kwaliteit van het af te leveren product. Slke overgang* zelfs mn»
verandering van dikte, brengt eenige stagnatie mede en verlies aan productie
Hoe grooter daarom de hoeveelheid is ran één soort, die achter elkaar gefabrieö.i "
kan worden, hoe voordeeliger het voor de industrie zal zijn Bij de thans be s taais*.verdeeling der orders van beperkte grotte over de fabrieken, moet elke fabriek be
trekkelijk vaak van soort veranderen Door combinatie van orders tracht ö»n het
aantal overgangen natuurlijk zooveel mogelijk te beperken* doch men kan hierbij,
wegens de nogal korte levertijden, niet zooveel bereiken als wensohelijk is Fabrt*
oage op voorraad is voor carton praetisch uitgesloten, daar het oarten ih een entelbaar aantal maten geleverd moet worden en het op maat snijden zich aan de fabrXoage dient aan te sluiten. Waar mat interne combinatie van orders het uiterst mo
gelijke wel is bereikt, zou uitgazien kunnen werden naar een combinatie of uitwis*»
seling van de orders der fabrieken onderling, teneinde daardoor te komen tot een
meer continue fabricsige. Het ideale zou dan zijn, dat op
papaierbaan een week
, ï1-"*
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laag onafgebroken eenzelfde cart ons o ort vervaardigd zou worden. Onze Conaaissie
heeft aan vorsohillende fabrikanten gevraagd of zij zulk een combinatie van or
ders mogelijk achtten.
Algemeen -aas men van oordeal, dat voor zulk een samenwerking, die een vrij vergaande centralisatie vergt, de tijd nog niet rijp ia- Verder bestaan er tegen
zulk een samenwerking practische bezwaren. De kwaliteiten der verschillende fabric
ken loopen n.l. te veel uiteen voor een uitwisseling van orders.
Haast een samenwerking bij het verdeelen van orders heeft de Commissie nog ge
dacht aan de mogelijkheid van samenwerking op technische gebied. Door uitwisse
ling van bedrijfsgegevens en door het wederzijds elkaar laten profiteeren van
opgedane ervaring, zou de industrie als geheel zeker gebaat zijn. De Commissie is
er zich echter zeer goed van bewust, dat belangentegenstellingen aulk een samen
werking ia den weg staan. Beperkt tot de groep der coöperatieve fabrieken zou
zulk een samenwerking naar het oordeel der Commissie zeer goed mogelijk moeten
zijn. Zij meeat daarom goed te doen, door op zulk een samenwerking aan te drin
gen.
SAMSWVATTIHQ.
Een oplossing voor de bestaande moeilijkheden bij het vinden van een loononden
afzet voor het stroo, wordt naar ons oordeel het best bevorderd door het nomen
van onderstaande maatregelen
Ie Da uitvoering van researoh-werk op het gebied van strooverworking.
2e, De oprichting van fabrieken voor de fabricage van andere producten dan stroocarton, zoodra de technische en economische mogelijkheid daarvoor is geble
ken»
3e. Verbetering van de eigenschappen van het bestaande stroocarton en sooveel
mogelijk standaipdieeeren der kwaliteit
4e. Meerdere samenwerking op technisch gebied tusschen de verschillende stroocartoafabrieken
5®. Sea zorgvuldige bestudeering van de Engelsohe markt voor stroocarton door
een daartoe in Engeland te detacheeren deskundige.
6e. De stichting van een centraal bureau voor de verzorging van den a#p°rt van
stroocarton buiten Europa; een intensieve bewerking van de verschillende
exportmarkten, o.a. door persoonlijke verkenning De offers, welke voor het
uitbreiden dezer markten gebracht moeten worden, dienen door de
'.is*
industrie gedragen te worden,
ïon aanzien van de binnenkort opnieuw to sluiten onderneisersovereenkoiast feöeft
onze doiaoissie de volgende opmerkingen te maken. Zij stelt voorop, dat een nieu
we overeenkomst in ieder geval noodzakelijk is. Sen groot bezwaar van de be
staande en vorige overeenkomsten was de korte duur, waarvoor zij werden geslotea.
Daardoor ontstonden tegen den tijd, dat zij vernieuwd moesten wordon, onrust en
onzekerheid, die niet bevorderlijk waren voor een rustige ontwikkeling van de
markt- Het komt ons daarom vrenschelijk voor, de nieuwe overeenkomst voor länge
ren tijd, bijv. 5 jaar,te sluiten. Tegen zulk oen lange», duur is wel bezwaar •
gemaakt, omdat men vreesde ,dat in zulk een langere periode gewijzigde omstandig
heden kunnen optreden, die" veranderingen der bemalingen wensehelijk maken, ter
wijl de bepaling, dat wijziging slechts mogelijk is met algemeene stemmen, de
kans, dat noodzakelijke veranderingen sullen worden aangebracht, veel verkleint.
De Commissie erkent dit bezwaar te» volle, doch meent, dat dit ondervangen kan
worden, door een zoodanige verandering der overeenkomst, dat indien 2/3 of 3/4
der stemmen zich v66r wijziging verklnart, een arbitrale uitspraak van onpartij
dige buitenstaanders de beslissing kan geven.
... .
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Groningen, 11 April 1939.
De Coranissie;
E.H. SBEIS, Voorzitter
Gr MIKDERHOUD .
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P. OIKIHÖA.
L.H. BS L4KSSIÏ. rapporteur.
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Figuur 3, Totale uitvoer ea uitvoer naar.
öroot-Brittaaaie van strooeartonrvsn 1920
af,in duizenden tannes,alsasede de produc
tie-indexcijfers van Sroot-Brittannie.De
indexcijfers zijn op zoodanig» schaal,dat
zij in 1924 samenvallen met den^stroocartoauitvoer naar Oroot-Brittannie.
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Figuur 1# StrooproductiB vaa 1920 af, ia
duizenden tonnen,in Nederland,ßronin,gen+
J3reatlie en kroningen,alsmede het ver
bruik voor geexporteerd stroocartoa.Öe
strooproductie is berekead uit de mat
•graangewas3ohan beplante oppervlakte
Cresp.4500 en §000 kg/laa voor Nederland
ea de prov.Groaingea en Drenthe).
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Figuur 2. üitvoer van stroocartoa ea alf «:•
bord »aar de verachilleade luadea ia en fctti
tea Europa, behalve Sagelaad, ik duizend«*
tonnen,
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Figuur 4. Prijzen van ingevoerde hout
slijp» papierhout en bijgekocht stroo van
£ aoöporatieve fabrieken in guldens per
ten. De hoeveelheden hout zijn tot 1924
opgegeven in tonnen, daarna in ar. De
laatste epjaven zijn omgerekend,
1 ® s 365.22 kg.
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5. Prijzen van uitgevoerd éoumntenpapier, bordpapier en stroeearto* van
1920 af, in guldens per ton.

