
Pieke Hooghoff  

Knopenfabrieken in 
DUITSE J O D E N  B RACHTEN BRANCHE TOT BLOEI  

De confectionairs en de knopenmakers en 

-grossiers onder de vluchtelingen voor de Duitse 

jodenvervolging weken vooral uit naar Amster

dam, want daar was de joodse confectie

industrie geconcentreerd. Ze brachten er leven 

in de knopenbranche, waar de kunststojknoop 

zijn intree deed. 

1 • 

Op de vlucht voor de Duitse jodenvervol
ging emigreerde vanaf 1933 een grote 
groep confectionairs uit Berlijn naar 
Nederland. In hun kielzog namen ze kno
penmakers en -grossiers mee uit het hele 
land. dat met zo·n 150 knopenfabrieken 
een veel grotere knopenindustrie had dan 
Nederland. Belangrijke knopencentra 
waren Stolpen. Schmölln, Frankenhausen 
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(waar parelmoerknopen werden geprodu
ceerd) Annaberg en Lüdenscheid (metalen 
knopen). Een deel belandde in het oosten 
en het zuiden van Nederland, waar de 
grote textielbedrijven zaten. Tot de 
depressie van 1929 nam de textielnijver-

Reclame-object van clr finua KHha (kor! voor 

Knopjhaus), een van de knopenbedrijven dit• 

uit Duitsland gevluchte joden in de jaren 

dertig in Amsterdam stichtten. 

heid de derde plaats in van de econo
misch florerende bedrijfstakken. na de 
metaal- en de bouwnijverheid. Die posi
tie was mede te danken aan de kunst
vezelindustrie, want Nederland ontwik
kelde zich tot een van de grootste 
kunstzijdeproducenten ter wereld. 
Maar de meeste kleding- en knopen
makers gaven toch de voorkeur aan 
Amsterdam. woonplaats van 60% van de 
Nederlandse joelen en centrum van de 
kleinschalige joodse confectie-industrie. 
Na de diamantindustrie was de 
(klein)handel in textiel en in voedings
middelen de belangrijkste bron van 
inkomsten voor joodse Amsterdammers. 
De Duitse asielzoekers brachten nog 
meer bedrijvigheid in het knopen- en 
fourniturenvak. 

Koemelk en kunststofknopen 
In de jaren dertig kwam in Nederland de 
kunststofverwerkende industrie op gang. 

KHha Knopen Industrie zetelde op / /eren

grac/11 20. hel zesde pm1d v,111 1wll1s 

Foto 27 Jclmwri 195 1 .  
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Amsterdam /3edrijvigheid i11 de knopenfabriek van Polak. 
/11 de n-isisjm·en was het hanclelslnlis overgegaan 
op de procluclie van vooral k1111stlwo111knopen. 

Bakeliet (fenolformaldehyde) en kunst
hoorn waren de belangrijkste kunsthar
sen. De naam kunsthoorn ve1wijst naar 
de behoefte aan imitatie van natuurlijk 
materiaal. in dit geval runderhoorn. dat 
schaars en kostbaar was geworden. Kunst
hoorn werd gemaakt van caseïne. dat 
Nederland als groot zuivelland in tonnen 
produceercle. Maar ook landen als Duits
land, Frankrijk, Italië en Engeland had
clen caseïne- en kunsthoornfabrieken. 
Koemelk bevat gemidcleld 2,6% caseïne. 
het hoofdbestandcleel (83%) van melk
eiwit, dat met lebferment uit kalvenna
gen ook de gronclstof is voor kaas. Pure 
caseïne. een korrelig wit tot gelig poeder. 
vermengd met water. kleurstotfen en 
weekmakers wordt oncler clruk en verhit
ting tot een plastische massa. Die massa 
worclt in staven geperst of tot platen 
gewalst. Als cle stof' geclroogd is na oncler
clompeling in formalclehycle is het pro
cluct omgevormcl tot kunst hoorn. ook 
caseïneformalclehycle of-plastic genoemcl. 
Enkele merknamen voor kunst hoorn 
waren in casolit h (Nederlancls) galalit h en 
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erenoid. Het halfsynthetische plastic werd 
toegepast voor houtverlijming en pers
producten. Behalve knopen werden er ook 
gespen. broches. kammen. mesheften. 
eierlepels, schoenlepels en dobbelstenen 
van gemaakt. Juist voor knopen was 
kunsthoorn zo geschikt vanwege cle con
stante. niet te hoge hardheid. waarcloor de 
bewerking gemakkelijk ging. De kunst
hoornknoop bleef bovenclien goed in cle 
was en had een fraaie glans. clie het parel
moer benaderde. 
Het merendeel van cle knopen wercl dus 
van kunsthoorn gemaakt. dat in gekleur
de platen of staven bij de knopenfabriek 
aankwam. De basis van cle knoop is de uit
gestanste. uitgeboorcle of gezaagde ronclel. 
een rond schijfje. Die rondellen onclergin
gen. afhankelijk van het model. verschil
lencle behanclelingen (clraaien. frezen. 
schaven. slijpen en boren). voordat het 
einclprocluct met twee of vier gaatjes gen'
aliseerd was. Gaatjes boren was lastig en 
gafvel:'l breuk. Vercler werden er ook wel 
knopen gepers1 in een voorgevormclt' 
mat rij�. Dat waren knopen van bakl'lil't ol 
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In Nieuwe Looiersstraat 29-31 vierde Polak 
het gouden bedrilfsjubileum. Op de plaquette 
(met pal daarachter directeur Leopold Polak) 
staat: "Aangeboden aan de direci-ie door het 

personeel, ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van Sally Polak's Industrie en 
Handelmaatschappij, 3 september 1947." 

van ureumformaldehyde, oftewel ureum
hars. Er werd gewerkt met stansmachi
nes, knopenpersen, (halfautomatische) 
freesmachines, handdraaimachines, 
boren en een complete metaaldraaierij. 
De afwerking bestond uit het polijsten in 
machines met trommels waarin de kno
pen samen met van was voorziene kleine 
houten blokjes ronddraaiden. Tot slot 
werden de knopen soms beschilderd, op 
kaarten genaaid en ingepakt. De knoop 
volgde de mode op de voet. Ontwerpers 
stuurden elk voor- en najaar monsterkaar
ten met nieuwe kleuren en modellen de 
wereld in. 

Fabrieken en bedrijven 

Omstreeks 1 935 telde Nederland vier 
case·111efabrieken en Amsterdam had toen 
twee kunsthoornfabrieken: de Nederland
scht! Kunsthoornfabriek. Pascalstraat 10. 
en de lnternat1onale Kunsthoorn Indus
trie. Spijkerl<acle 4. Van cle fabrieken 
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elders in het land moet de in 1929 opge
richte Hollandsche Knoopenfabriek te 
Spakenburg genoemd worden. Dit was 
destijds met 350 werknemers het grootste 
knopenbedrijf in Nederland, waar veel 
knopenvakmensen hun opleiding geno
ten. De verkoop van de vele soorten kno
pen met kleur en dessins was buitenge
woon voorspoedig en Nederlandse 
knopen werden per honderdduizenden 
naar diverse landen geëxporteerd. 
Amsterdam telde sinds 1933 zo'n vijftien 
knopenfabrieken en -grossiers: de meeste 
waren joodse familiebedrijven. De groot
ste en de oudste was Sally Polak's Handel
maatschappij, eerst in Zwanenburgwal 35 
en later in Nieuwe Looiersstraat 29-31. 
Andere voor de oorlog opgerichte kno
penbedrijven waren: Amsterdamse 
Knoopen Industrie, Keizersgracht 140 en 
later nummer 20; Casquette Knoopen
fabriek, Egelantiersgracht 154 en later 
Spuistraat 246; Eerste Amsterdamse 
Kunsthoornfabriek (Kuhofa), Rapenbur
gerstraat 90; Hagon, Oude Hoogstraat 35-
37; Kaha Knopen Industrie, Herengracht 
20; Kako Mode Fournii-uren, Keizersgracht 
132 en later op nummer 184: La Rondelle 
Kunsthoornindustrie. Egelantiersgracht ? 
en later Rapenburg 66: Louis Kan, 
Nieuwezijds Voorburgwal 66: Nederland-
sche Knoopen Industrie. Bloemgracht 
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149-151 en later Leidsestraat 41 ;  Obe 
Fabriek van Mode knoopen en gespen, 
Commelinstraat 96; H. Perl. Spuistraat 231; 
A. Stokvis, Oudeschans 60; Union Knoopen-

Een vat knopen van bakeliet, gefotogrnfeercl 
door M.C. Meyboom bij Polak. 
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en Gespenfabriek. Ruyschstraat 85 en 
later Westerstraat 121 .  In de oorlog werd 
meestal een Venvalter aangesteld. een 
door de Duitse bezetter goedgekeurde 
bedrijfsleider die in het kader van de ari
sering de joodse ondernemer moest ver
vangen. Veel joodse eigenaren ontkwa
men gelukkig naar het buitenland, soms 
in het bezit van een soort afkoopsom, en 
konden na de oorlog hun werk hervatten. 
Niet alle genoemde bedrijven waren even 
succesvol en er waren verschillende over
names binnen cle knopenbranche. Uitein
delijk bestonden de meeste bedrijven die 
in cle jaren dertig waren gesticht niet lan
ger clan twintig jaar. Maar de knopen
branche als geheel hield zeker stand tot 
eind jaren zestig: in de PTT-beroepenlijst 
van september 1967 staan in totaal 28 
Amsterdamse knopenbedrijven opge
somd, waarvan tien onder cle noemer 
'fabriek'. Daarna ging het snel bergaf
waarts en miclclen jaren tachtig verdwe
nen La Ronclelle en Union als laatste. 

Polak's Handelmaatschappij 
Sally Polak begon in 1897 een vertegen
woordiging in parelmoerknopen van 
fabrikant Thomas Bucek uit het Tsjechi
sche Serowitz. Zoon Leopold Polak. die in 
1912 tol de zaak was roegetreden. reisde 
in 1917 naar Japan. een belangrijk parel
moerknopenlancl. Al eeuwen werd de 
parelmoerschelp opgedoken uit de I ropi
sche zeeën rond Japan en cle Filipijnen. 
Parelmoer was zeldzaam en duur. maar 
erg geliefd als luxe-artikel. ook voor chi
que knopen. Destijds werden parels en 
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/-/et stansen van knopen uir kunstsrofp!aten. 

Foto 30 augustus 1 956. 

parelmoer vooral verhandeld in Londen 
en Amsterdam. Polak junior boekte suc
ces met zijn reis: het bedrijf werd een 
"'Japan-Import en Export"-finna. Terzijde, 
ook nu zijn knopen van parelmoer in cle 
mode, maar wel een stuk goedkoper dan 
70, 80 jaar geleden. 
In 1930 was Polak uitgegroeid tot een van 
de drie grootste knopenimporteurs in 
Europa. De firma, gespecialiseerd in 
bewerkte parelmoerknopen, richtte zich 
steeds meer op industrieknopen voor 
overhemden en andere kledingstukken. 
Na Sally Polaks overlijden in 1925 was 
Leopold eigenaar geworden van het 
bedrijf, dat toen nog op de Zwanenburg
wal zat. Gedwongen door de crisis ging 
Polak in cle jaren dertig over tot de fabri
cage van kunstleren (pvc) producten als 
ceintuurs en boodschappentassen. De 
stap naar plastic knopen was toen niet zo 
groot meer. In 1935 werd cle eerste kno
penpers aangeschaft voor het maken van 
knopen van bakeliet voor de confectie
industrie en voor enkele grossiers. De 
handelsnaam van deze kunststofknopen 
was Espolite en cle naam van hel bedrijf 
was uitgebreid tot Sally Polak's Industrie 
en Handelmaatschappij. 
In de oorlogsjaren werd beperkt cloorge
procluceercl met zwart bakelieten knopen 
die uil handpersen kwamen. Leopold 
Polak. clie naar Amerika was gevlucht. 
keerde na de oorlog terug met een schat 

aan nieuwe gegevens over Amerikaanse 
plastic knopen. Met steun van het Rijks
bureau voor Chemische Producten werd 
een fabricageplan opgesteld en deels gefi
nancierd. De firma had de benodigde 
matrijzen plus de kennis en veIWierf alzo 
de opdracht het nieuwe Nederlandse leger 
van knopen te voorzien. Dat was de opmaat 
voor meer opdrachten - er kwamen dol
lars, nieuwe Amerikaanse machines en 
vergunningen. 
Polak had een voorsprong op andere kno
penmakers met zijn machine die knopen 
inclusief gaten perste - het lastige gaatjes 
boren was nu uitgebannen. Later zijn de 

.; matrijzen van het bedrijf aan grossier Buto-
� � nia (tegenwoordig in Weesp) verkocht. Er 
if werd vooral fenol- en ureumformaldehyde 

verwerkt en de knopen waren uitsluitend 
bestemd voor de binnenlandse markt. 
Parelmoer werd niet meer gebrnikt - te 
schaars en te duur. Naast knopen maakte 
Polak ook spuitgietproducten als profielen 
van pvc (polyvinylchloride). Bij het 60-jarig 
jubileum, in 1957. was Polak nog een suc
cesvol bedrijf, waar 100 mensen werkten. 
In de vijf. zes jaar daarna ging het gestaag 
minder en uiteindelijk werd de firma in 
1963 opgeheven. 

De 'knopenprofessor' 

De nu bijna 80-jarige Hans Ehrlich uit 
Amstelveen was een van die ondernemen
de joden die naar Nederland uitweek. daar
toe gedwongen omdat hij in Duitsland zijn 

ingenieursstudie niet mocht voortzetten. 

"'Tenzij je gelei had en een zelfstandig 
bedrijf kon beginnen, waren hier weinig 

mogelijkheden voor werk. Joodse vluchte

lingen in Nederland waren verplicht om 

een beroep te leren. maar kregen geen 

werkvergunning. Er was een opleidingscen

trum in de Wieringermeer, waar taalcur

sussen beh,ilve in het Nederlands. werden 

gegeven. Jonge joodse vluchtelingen had
den zich bij de Palestina Pioniers a,mgeslo
ten. waar ze werden voorbereid op land
bouwwerk in de kibboets in Israël. Ik had 
een technische opleiding en gaf aan dat ik 
liever geen boer wilden worden en kon 
toen in 1938 bij de Spakenburger knopen
fabriek komen. Daar werd ik tol instru
mentenmaker opgeleid. De joodse direc
teur Frankfon vluchtte in de oorlog naar 
Amerika en de leiding l<wam in handen 
van Mulder en de broers Talsma. Ik raakte 
bevriend met Mulder. .. 

Na allerlt•i omzwervingen werd l:rhlich lil 
1946 bedrijfsleider van cle MaatschappiJ tot 
Kunststofverwerkmg. kon 111 J\111s1l'l 252 
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en later in de Fokke Simonszstraat, waar 
hij van rondellen geleverd door Alewijnse 
uit Nijmegen knopen maakte. Eerder had 
Mulder een groothandel in knopen voor 
damesl<Jeding opgericht, Plastimode, de 
enige klant van de knopenfabriek. In 
1951 stapte Ehrlich over naar de knopen-
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Een collecrie knopen van cle Hollanclsche 
Knoopenfabriek uit Spakenburg. 

Foto 16 april 1952. 

fabriek van A. Stokvis, Oudeschans 60, 
waar hij de eigenaar bijschoolde in het 
gebruik van machines en materialen. Stok
vis introduceerde in ons land de knoop 
van polyester, een kunststof die in de 
jaren vijftig nog erg moeilijk te verven 
was. Als eerste haalde hij gekleurde poly
esterplaten uit Amerika naar Nederland. 
Daaruit werden parelmoerglanzende kno
pen vervaardigd van 18  tot 30 lignes 
(1 ligne = 1/40 inch = 0,635 mm), oftewel 
met een doorsnee van ruim één tot bijna 

9 

twee centimeter. De bewer
king was in het begin 
moeilijk, omdat de platen 
erg hard waren. Andere 
materialen dan genoemd 
waaruit in de jaren vijftig 
knopen werden gemaakt, 
waren: melamine, plexi
glas. gemetalliseerde kunst
stof. glas. metaal en leer. 
In 1957 begon Hans Ehr
lich een eigen bedrijf. han
delend in machines. machi-
ne-onderdelen en platen 
van kunsthoorn. polyester 
en perspex. Hij leverde aan
vankelijk aan fabrikanten 
en grossiers. later alleen 

.; aan knopengrossiers. Ehr
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lich. bijgenaamd 'de kno-
penprofessor'. had zo'n 50 
klanten in Nederland. Bel-
gië en Scandinavië die hij 
boor-. draai- en freesmachi-

Werk11eemstas v<1n de 
1-/ollandsche Knoopcnfabrick 
uit Spakenburg prikken galen 
in stukken karton en n<111îen 
de knopen er op vast. Daarna 
konden de knopen de wereld 
ingestuurd worden. 

Foto 22 januari 1 953. 

nes verkocht, meest van Duitse en ook wel 
Italiaanse makelij. 
De achteruitgang in de knopenbranche 
begon in de jaren zestig. De confectie ver
dween uit Amsterdam en uit Nederland. 
De concurrentie groeide. eerst van Zuid
europese en later van Aziatische (lage 
lonen)landen. Als trendvolger van de con
fectie werd de knopenindustrie even hard 
getroffen en de laatste Amsterdamse kno
penfabrieken sloten in de jaren tachtig. 
Nederland heeft nog twee knopenfabrie
ken: Deknofa (Deventer knopenfabriek) te 
Deventer en Holland Button Fashion in 
Veendam (het productie-onderdeel van 
Holland Buttons uit Nijkerk). En in 
Leeuwarden maakt Mibupro (Mill< Button 
Products) als enige in het land nog kunst
hoorn . . .  exclusief voor knopen. ■ 

P.M.A.V. Hooghoff publiceert over industriële 

geschiedenis. 
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