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INLEIDING

In dit werk is de geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie
beschreven. Deze vertegenwoordigde van 1903 tot 1974 de provinciale geld- en effectenhan-
del.l) Provinciaal betekent hier heel Nederland minus Amsterdam en Rotterdam.
De oprichting van de Bond in 1903 is een logisch vervolg op het ontstaan van de provinciale
geld- en effectenhandel in de negentiende eeuw en de confrontatie daarvan met Amsterdam aLs
financieel centrum rondom de eeuwwisseling. Sindsdien is er sprake van een driedeling in de
organisatie van de effectenhandel: er zijn verenigingen van effectenhandelaren in Amsterdam,
in Rotterdam en in de provincie. Deze drie organisaties gaan verbindingen aan met elkaar die
hun neerslag krijgen in de Provisie-overeenkomst van 1905. Hierin wordt de provisie geregeld
die men in de effectenhandel aan de particuliere cliëntberekent. Bovendien komt de verdienste
(marge) voor de provinciale effectenhandelaar vast te staan aangezien men ook de provisie
regelt die hij op zijn beurt verschuldigd is aan de beurscorrespondent in Amsterdam. Via deze
correspondent mcet de provinciale effectenhandelaar effecten kopen en verkopen aangezien
de directe toegang tot de Amsterdamse beurs aan hem ontzegd is. Men kan in Rotterdam en in
de provincie nietbuiten de Amsterdamse beurs. Bovendien is Amsterdam de aangewezen plaats
voor het financieren van effectenaankopen. Het is de marge voorde provinciale commissionair
die in dejaren na het sluiten van de Provisie-overeenkomst het voortdurende twistpunt tussen
de drie verenigingen zal blijven.
In het tweede decennium van de twintigste eeuw verenigen Amsterdamse- en Rotterdamse
banken en bankiers zich in bankiersverenigingen. Net als in de effectenhandel vertegenwoor-
digt de Bond ook in het bankwezen de provinciale belangen. Een verbinding met de bankiersve-
renigingen op het gebied van het betalingsverkeer ontstaat door de Incasso-overeenkomst van
1919.
Langzamerhand, met een forse schok in 1916 en in 1917, komen de grote banken de provincie
binnen door er filialen te vestigen en door provinciale banken over te nemen. Deze grote
banken financieren de expansie van het bedrijfsleven in de provincie waarvoor de kapitaalk-
racht van de provinciale banken tekortschiet. De vestigingen van de grote banken in de
provincie worden lid van de Bond en gaan daarin langzamerhand de meerderheid vormen. Ook
in het bestuur van de Bond nemen vertegenwoordigers van de grootbanken plaats. Het

1) Onder effectenhandd wordt hier rn in het volgrnde verstaan de commissiehandel in effectrn dat wil u
commissionair handelt op last rn voor rekrning van zijn opdrachtgever maar op eigrn naam.

KK en dat de

11



stemrecht is en blijft echter in het voordeel van de zelfstandige provinciale instellingen geregeld.
Maarhce de provinciale geld- en effectenhandel ook georganiseerd is, het feitelijke gewicht van
de zelfstandige provinciale instellingen neemt in de loop van de tijd relatief en ook absoluut af.
Het is een langdurig maar gestaag doorzettende ontwikkeling die pas beéindigd wordt wanneer
de Bond niets speciaaLs meer vertegenwoordigt. De provinciale banken van enig forrnaat die
blijven bestaan zijn namelijk tevens lid van de Nederlandse Bankiersvereniging die in 1949
wordt opgericht. En wanneer de Amsterdamse Vereniging voor de Effectenhandel de organisa-
tie van de effectenhandel helemaal aan zich trekt is de Bond ook voor de commissionairs
overbodig en wordt hij in 1974 opgeheven.

De geschiedenis van de Bond speelt zich af tegen het decor van de financiële sector in Nederland
enis daar sterk mee verbonden. Die op zijnbeun vertoont een wisselwerking met de Nederland-
se economie. De voornaamste ontwikkelingen op deze terreinen worden steeds voorafgaand
aan ieder hoofdstuk beschreven aangezien ze te complex zijn om ze te kunnen verwerken in de
Bondsgeschiedenis en van te groot belang om slechts hier en daar aan te stippen. Toch is hier
slechts sprake van een grote lijn die grotendeels gebaseerd is op de bestaande literatuur. De
Bondsgeschiedenis zelf is zovolledig en gedetailleerd mogelijk uit de dceken gedaan. Daarmee is
de kennis van het provinciale bankwezen uitgebreid maarzijn vanzelfsprekend niet alle lacunes
opgevuld. Intrigerend is bijvoorbeeld de grcei van het aantal banken in dejaren twintig, tegen
de concentratietendens in. De vraag rijstwat hier de drijvende kracht kan zijn om een bank op te
richten? Meer in het algemeen vraagt de algemene ontwikkelingslijn in het provinciale bankwe-
zen, die in dit werk voornamelijk gebaseerd is op verloop van het aantal banken, om verdere
invulling en nuancering.

Bedrijfsgeschiedenissen van banken kunnen daarbij een belangrijke hulp vormen. Het is in dit
verband te hopen dat deze in de tcekomst geschreven zullen worden. Dan kan er ook meerzicht
komen op de techniek van het bankwezen. Interessant is bijvoorbeeld de vraag welke normen
de provinciale bankier hanteerde bij de kredietverlening en wellce rol de persoonlijke factor in
een kleine gemeenschap daarbij speelde. Belemmerde die een gezonde kredietverlening ofwerd
deze er juist door bevorderd?

Vooraf is een enkele opmerking nodig over de tenminologie die betrekking heeft op de
provinciale geld- en effectenhandel. Met name de aanduiding `kassier' voor een provinciale
instelling vraagt om toelichting. Deze term wordt vooral in hoofdstuk I(de periode van 1814-
1908) nogal eens gebruikt. Kassier is de benaming voor de provinciale instellingen (meestal
fuma's) die zich bezig hielden met het incassobedrijf (het incasseren van vorderingen voor
anderen), met de effectenhandel en met dekredietverlening. Daarnaast kwam het voor dat deze
zogencemde kassiers administraties verzorgden, een veraekeringsagentschap hadden en dat er
een handelszaak aan het bedrijf verbonden was. De term `kassier' zegt niets overde mate waarin
ze het ene ofhet andere werk deden. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er enige
tientallen van dergelijke kassiersbedrijven in de provincie en hun aantal grceide daanna verder.
In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstonden er banken (naamloze vennootschap-
pen) die vaak van geringe betekenis waren voor de kredietverlening en die tevens in de

12



effectenhandel emplooi vonden. (Handels)banken onderscheiden zich dus van kassiers. Dit
onderscheid is echter niet altijd even duidelijk aangezien met het woord (handels)banken ook
wel banken en kassiers tezamen worden aangeduid. De terrn `kassier' blijft tot ver in de
twintigste eeuw in gebruik.2) In dit werk is de term kassier in hoofdstuk II en volgende
nauwelijks meer gebruikt aCangezien daarin het provinciale bankwezen in zijn totaliteit wordt
beschouwd.

Daarvoor dient de aanduiding (handels)banken. In de provinciale geld- en effectenhandel werd
naast de kassiers en de banken nog een grcep onderscheiden: de commissionairs in effecten.
Deze waren gespecialiseerd in de commissiehandel in effecten. Maar ze deden ook bankzaken:
ze gaven krediet op onderpand van effecten. Dit was onderdeel van het commissie-bedrijf, ze
werden daarom nog geen bank genoemd. Toch ncemden commissionairs zich weleens bank.

Voor de vaststelling van het aantal handelsbanken in de provincie is gebruik gemaakt van de
jongste meting op dit gebied. Deze is opgenomen in: Financiéle instellingen in Nederland
1900-1985.s)
Deze meting is gebaseerd op een breed onderzcek waarbij als criterium aangehouden werd om
alleen die instellingen op te nemen die zich, althans ten dele, op het gebied van de zakelijke
kredietverlening bewogen. Voorzover er geen balansgegevens beschikbaar waren zijn ook
instellingen opgenomen waarvan de naam bank suggereerde dat er sprake was van een
handelsbank. Met name voor de jaren tot 1950 is de scheidslijn tussen bank en niet-bank
daarom niet altijd even scherp. De reeks is nog niet voltooid aangezien er bronnen bestaan die
nog niet ondenocht zijn.4)

Voor de openlegging van de Bondsgeschiedenis is hoofdzakelijk geput uit het archief van de
Bond. Het belangrijkste onderdeel daarvan zijn de notulen van de vergaderingen van de
bestuurders. Die notulen zijn uitvcerig, nauwkeurig en vormen een complete reeks. De leesbaar-
heid is tot 1934 af en toe moeilijkaangezien ze tot die tijd met dehand geschreven werden. Toch
moesten zij uitvcerig geraadpleegd worden, aangezien de jaarverslagen van de Bond tot 194 7
nagenceg ontbreken. Ook van de jaarlijks verschenen ledenlijsten van deBond waren er slechts
enkele terug te vinden. Een belangrijke bron voor de laatste jaren van de Bond is het persoon-
lijke bestuursarchief van Mr. J.W. van Groningen. Daarin zijn correspondentie en stukken
bewaard gebleven, alsmede een deel van de verslagen van de accountants betreffende de
controle op de bedrijven van de leden van de Bond.

2) De tetm komt ook voor in ern andere betekenis:
`Buitrn Amsterdam en Rotterdam ncemt mrn vaak `kassier' drn commissionair in effectrn die zich steeds tevens met
bankierszaken bezig houdt'. In: O.B.W. de Kat, Effectenbeheer, 1932, blz. 207. Maar ook de pmvinciale banken wordrn
wel met de naam'kassiers' aangeduid (vlg. C.D. Jongman, De Nederlandse geldmarkt, 1960, blz. 136).

3) Bceschoten, W.C. en Imhtllsen, D.A., Financiéle instellingrn in Nederland 1900-1985: balansreeksen en naamlijst van
handeLsbanken, 1987.

4) Onlangs nog vond Van den Eerrnbeemt een aantal niet in de Gjst voorkomende bankrn in de verslagrn van
agentschapprn van de Nederlandsche Bank. VgL:H.FJ.M. van den Eerenbeemt, Handels- rn indtutriebanlcrn in Noord-
Brabant voor 1900: ern eerste verketming van ern vergeten sector, 1987, blz 191.
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I DE OPRICHTING VAN DE BOND IN 1903

Bankwezen en ef~ectenhandel in Nederland van 1814 tot 1908

1. Afbakening

Het onderweTp dat ons bezighoudt, is de Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel in de
Provincie, ontstaan in 1903 en sinds 1904 genaamd Bond voor den Geld- en Effectenhandel in
de Provincie, hier verder aangeduid als Bond.l Wat de te beschouwen periode betreft, valt het
bestaan van de Bond in dejaren 1908-1974. Wij plaatsen de geschiedenis van de Bond tegen de
achtergrond van de ontwikkeling van het Nederlandse bankwezen. Een terugblik met betrek-
king tot dit laatste vangen wij aan in 1814.
Er bestaat hiemaast een ruimtelijk aspect dat vooraf de aandacht vraagt. Waarop heeft het
provinciale bankwezen betrekking? Typerend is in dit opzicht het spraakgebruik: inAmsterdam
rekende men destijds alle plaatsen daarbuiten tot de provincie.2 In deze optie is het provinciale
bankwezen het Nederlandse minus Amsterdam. De concentratie van de geld- en effectenhandel
in Amsterdam rechtvaardigde een dergelijke visie die tot in de twintigste eeuw is blijven
bestaan. Alleen Rotterdam nam als tweede beursstad een aparte positie in. Uit hoofde van de
activiteiten van de Bond, die zich bepaalden tot het gehele land minus Amsterdam en Rotter-
dam, beschouwen wij in deze studie als provinciaal bankwezen het bankwezen van Nederland
minus de genoemde grote steden.

2. Momentopname in 1814

Na het vertrek van de Fransen is de economische toestand van Nederland laag gezonken. De
buitenlandse en koloniale handel liggen zo gced als stil; de nijverheid verkeert in een kwijnende
toestand; scheepvaart en visserij worden nagenoeg niet meer becefend. Alleen landbouw en
veeteelt mogen zich in een betrekkelijke voorspoed verheugen, al is ook daar de druk van de
algemene malaise vcelbaar. De veimindering van koopkracht van de meeste Westeuropese
landen, als gevolg van de langdurige oorlogen, en de handelspolitiek der omringende rijken zijn
weinig geschikt om de opblcei in de hand te werken. De tcestand van de staatsfinanciën schijnt
onoplosbaar: een staatsschuld van f 1250 miljoen, obligatiehouders die opheffing van de
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ti~rcering wensen, een onafwendbaar lijkend staatsbankrcet. De bevolking van het land wordt
beschreven als vermoeide conservatieve kooplieden, bezadigde renteniers en een grote massa
paupers. De Belgische provincies, in 1814 samengevcegd met de noordelijke gewesten, kennen
al een levensvatbare nijverheidstraditie, in tegenstelling tot het noordelijk landsdeel dat agra-
risch en commercieel ingesteld is.s
De financiéle sector toont al even weinig licht. In Amsterdam bestaat tot 1819 de Wisselbank
van 1609 nog steeds, restant van een verleden, waarin zij door haar kosteloos giroverkeer de
voornaamste kassier en wisselaar was. Sedert 1795 verkeert zij in mceilijkheden wegens cïe aan
de Oost-Indische Compagnie verleende voorschotten.
De Amsterdamsche kassierderij houdt zich vooral bezig met het geldverkeer: het ontvangen en

uitbetalen van gelden voor anderen; verder met het in disconto nemen van wissels, het geven

van geld op `securiteit' van rcerende gcederen, effecten en wisselbrieven en de handel in specie

en wisselbankgeld. Betalingen binnen de kring van cliënten kunnen plaats vinden door over-

schrijving van de ene rekening op de andere. Kredieten aan buitenstaanders verlenen de

kassiers niet, wel aan cliénten voor wie zij uitbetalen en ontvangen. Zij geven alleen bij

uitzondering blanco krediet. In beginsel mag voor de kredietverlening alleen het eigen kapitaal

worden gebezigd. Bekende kassiers zijn in 1814 de Associatie-Cassa van 1806 en de C~ntvang- en

Betaalkas van 1813. Maar het hoogtepunt van de kassierderij is in deze tijdal voorbij. Er zijn nog

22 kantoren in Amsterdam, tegen 54 in 1770, 36 in 1800 en 30 in 1805.4

Naast de kassiers treffen wij de kooplieden-bankiers aan voor wie het bankiersbedrijf nevenbe-

drijf is. Zij werken met bescheiden kapitalen. Het grootste gedeelte van hun middelenvinden zij

door discontering en belening. Het geven van geld à deposito is nog niet ontwikkeld. Het

internationaal accept- en discontobedrijf, de financiering van de internationale handel door

Nederlands kapitaal in de 18de eeuw, is sinds 17 95 grotendeels verloren gegaan. De kooplieden-

bankiers zoeken en vinden na 1814 compensatie in de leningsector. Als belangrijkste taak

hebben zij het optreden als emissiehuis, in vele gevallen ten behoeve van buitenlandse staten.

De voornaamste huizen zijn hier de firma's Hope 8c Co. (1762), Determeijer Weslingh 8c Zn

(1765), Goll 8c Co. (1750), Stadnitsky 8c Van Heukelom (1785) en Ketwich Sc Voomberg (1790).

Crndanks de vermindering van de kapitaalrijkdom door tiércering, intering en verliezen van

vorderingen op het buitenland in de Franse tijd is er in Nederland in 1814 geen kapitaalgebrek.s

Het hoofdmotief voor de oprichting van de Nederlandsche Bank (1814) is de bevordering van

het economisch herstel, vooral van de koophandel. De gerede omloop van geld en geldswaarde
is een behoefte waarin noodzakelijk voorzien moet worden voor de terugkeer van de welvaart.

Het recht om bankbiljetten te emitteren is vanzelfsprekend maar berust nog niet op een

monopolie. Het disconteren van wisseLs enhet sluiten van beleningen op binnenlandse effecten

en roerende goederen voor ten hoogste drie maanden zijn de hoofdwerkzaamheden.

In de effectenhandel is nog niet meer dan een begin van organisatie. De noodzaak gemeen-

schappelijk op te treden tegen dubieuze debiteuren en de wens een dam op te werpen tegen

speculanten heeft in 1787 het Collegie tot Nut des Obligatiehandels doen ontstaan.6
Op ruime afstand vorrnt Rotterdam de tweede beursstad van het land. De drie bekendste

kassiersfirma's zijn daar R.Mees Sc Zoonen (17 20), David Chabot 8c Zoon (17 70) enJan Havelaar

8c Zoon (17 81). Chabot is voor de Franse tijd speciaal makelaar in assurantie en wisselmakelaar

(het kopen en verkopen voor rekening van derden van binnen- en buitenlandse wissels); van
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weinig belang zijn de effectenzaken. Door Sneller is de mogelijkheid geopperd dat het vrije
kassiersbedrijf in Rotterdam in tegenstelling tot Amsterdam niet voldcende tot ontwikkeling is
gekomen wegens het bestaan (tot 1812) van de Wisselbank met een courant-geld-afdeling,
eigenlijk een gecentraliseerde kassiersinstelling. In Amsterdam ontbrak die afdeling en bestond

er derhalve een groter werkterrein voor de kassiers. Daarnaast bestaat er in de Maasstad sinds
1120 de Maatschappij van Asswantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam, een semi-
overheidsinstelling waarvan de activiteiten uit de naam blijken. Dat na de Franse tijd voor

Chabot de kassierderij belangrijker wordt, lijkt tce te schrijven aan het sluiten van de Wissel-

bank (1812) en de vermindering van de zeevercekering wegens de achteruitgang van de
scheepvaart. Ook de andere kassiers combineren de kassierderij met assurantiebezorging,
wisselhandel en effectenbelening. Cwer bankiers in Rotterdam rond 1814 is weinig bekend. Het

bankiershuis M. Ezechiels Se Zonen vestigt zich hier omstreeks 1806. De handelaren in effecten

opereren in Rotterdam al in 1720 in het beursgebouw aan de noordzijde van de Blaak. Hoe zij

zich aaneensluiten en wanneer de Effectensociëteit ontstaat, is niet bekend.7

Inde provincie bestaat in Middelburg de Wisselbank. Zij verkeert in de jaren 1790 in moeilijkhe-
den zodat reorganisatie vereist is. Zij weet haar bestaan te rekken tot 1878. Buiten Amsterdam

en Rotterdam bestaat verder weinig activiteit op het gebied van de geld- en effectenhandel. Er

zijn enige firma's die hun bedrijf vinden in de geld- en fondsenhandel. Met ingang van welk jaar

men deze mag gaan beschouwen als bankiers is bij gebrek aan gegevens meestal niet te bepalen.
Zelfs het jaar waarin voor het eerst sprake is van kassierswerk is doorgaans onbekend. De eerste

stap naar het geldbedrijf dat los komt te staan van de gcederenhandel, heeft bij Van Lanschot

(1737) te Den Bosch plaats in 1814. Dan is er bij die firnla geen sprake van effectenzaken. Van

Scheurleer 8c Zoonen te DenHaag (1804) is bekend dat deze zijn oorsprong vindt in de beroepen

van financieel ambtenaar en notaris verenigd in één familie.g De bij A.M. de Jong genoemde

firma's in de provincie zijn in 1814:

Tabel I: De bekendste provinciale kasaitts in 1814

Jaarvnn oprithting Noam van defirma Vistigingsp(oats

1691
1737
1791
1801
1802
1804
1804
1806
1806
1808
1812

Vlaer 8c Kol Utrecht

F. van Iaaschot Den Bosch

Wed. J. te Velttvp 8e Zoon Zaandam

Maris 8c Schippers Willemstad

Hooghwinkel 8c Co Dordrecht

De Lange 8c de Moraaz Alkmaar

Scheurleer 8c Zoonen Den Haag

E.C. Engelberu 8e Co Arnhem

Lissa 8c Kann Den Haag

G.J. 8e A.E. Gtneneveld winschoten

D. Evekink 8c Zn Zutphen

Bron: A.M. de Jong, dl. III, blz 668.705

17



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

8. Enige ontplooiing 1814-1850

Vanafeen zo laag gezonken stand van de economie als in 1814 valt er in de eerste eeuwhelft
allicht enige ontplooung waar te nemen. Na 1813 volgt geen herstel van de oude stapelmarkt.
De importerende zeehandelaren bGjven evenwel voor de in- en uitvoer van het eigen land
belangrijk. In de kolonién is het Engelse overwicht aanvankelijk volledig. Dat is één van de
redenen waarom Willem I de Nederlandsche Handel-Maatschappij (1824) in het leven rcept.
Transacties meten steun van de overheid vormen de basis voor het financiéle succes. Tegen
1830 verGezen de Engelsen hun overheersende positie op de Indische markt. In de Nederlandse
nijverheid bGjfr het kleinbedrijf overheersend; slechts hier en daar is sprake van een industrieel
grootbedrijf. De scheepvaart wordt geholpen door de scheepsbouwpremies van overheidswege
en door de aanmcedigende vrachttarieven van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. De
handelsbeweging van Nederland resulteert in een voortdurend invoeroverschot, gecompen-
seerd door dienstverlening in de scheepvaart en de opbrengsten uit buitenlandse beleggingen.
De toeneming van de staatsschuld maakt een sanering noodzakeGjk. Dankzij een geslaagde
conversie in 184 I en de milde stromen uit de Indische cultures onder het Cultuurstelsel zijn in
184 7 de tekorten verdwenen en is de rentelast gedaald.
A1 treden in deze periode geen economische structuurveranderingen op, er is wel sedert het
tweede kwart van de eeuw sprake van enige economische grcei. Rond de eeuwhelft zijn de
handelsbelemmeringen opgeheven, is de katoennijverheid in Twente van de grond, de koop-
vaardijvloot op peil, bestaat een voltooid kanalenstelsel en zijn de overheidsfinancién ge-
saneerd.9
In de financiéle sector vindt een overeenkomstige bescheiden ontplooiing plaats. Hcewel de
kassierderij als geheel bloeit neemt het aantal kassiers in Amsterdam afvan 22in 1813 tot 15 in
1824 aangezien niet alle kassiers opgewassen blijken tegen de taak om grote bedragen goed te
beheren. De kassiers leggen zich vooral tce op het betalingsverkeer en houden zich niet of
nauwelijks bezig met kredietverlening. Zij raken in heftige concurrentie met de Nederlandsche
Bank wanneer deze in 1839 het recht krijgt om voor particulieren een rekening te openen. De
Amsterdamse kassiers zien daarin een rechtstreekse bedreiging van hun bestaan. Het komt
zover dat de Associatie-Cassa kassiers-kwitanties aan toonder en in ronde sommen, in omloop
brengt. De bedoeling hiervan is om de bankbiljetten min of ineer uit de circulatie te verdringen.
Het draai er tenslotte op uit dat de Nederlandsche Bank in 1840 volledig haar zin krijgt. Het
belet niet dat de Associatie-Cassa voortaan binnende Amsterdamse kassierderij als primus inter
parus geldt.
Kapitaalgebrek bestaat niet in Nederland na 1813, maar wel is het land gesloten voor beleggin-
gen in het buitenland; een belasting van 2alo op de hoofdsom draagt daartce bij. Nochtans weet
de Nederlandse belegger zijn wegen te vinden en wordt het verbod in 1824 opgeheven. Dat
laatste is een gebaar van Willem I die de Amsterdamse geldmarkt tracht te interesseren in de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Na 1824 komen emissies ten behoeve van Rusland en de
Verenigde Staten op de voorgrond.~o Het aantal Amsterdamse firma's dat zich met emissies
bezighoudt, breidt zich aanzienlijk uit. Naast de eerder vermelde, die nog te beschouwen zijn als
kooplieden-bankiers, komen nu ook particuliere bankiers voort uit de effectenhandel in engere
zin: Hollander 8c Lehren (1822), Gebr. Teixeira de Mattos (1822), Wertheim Sc Gompertz (1834)

18



DE OPRICHTING VAN DE BOND IN 1903

en Vermeer 8c Co. (1839). De groep wordt gecompleteerd door grote intemationale Joodse
huizen: Julius Kt~ningsw~-ter (1817), S. Raphael 8c Co. (omstreeks 1818), LR. Bisschoffsheim
(omstreeks 1820) enJos Cahen (omstreeks 1845). Zij houden zich bezig met wissel- en effectenza-

ken, met het introduceren en emitteren van buitenlandse fondsen en een enkele nog met de

gcederenhandel. Rechtstreeks krediet aan handel en nijverheid geven zij gewoonlijk niet.l I

De bankbiljettenomloop van de Nederlandsche Bank blijft de eerste tienjaren van haar bestaan
aanmerkelijk beneden het bedrag van het opererend kapitaal, een gevolg van de omstandigheid
dat de bankbiljetten aanvarilcelijk bij het publiek weinig in trek zijn. De houding van de

Amsterdamse geldwereld draagt eveneens bij tot deze impopulariteit. Zowel bankiers als
kassiers zien in de Bank een ernstige concurrent. Pas in dejaren'20 nemen de uitzettingen van

de Nederlandsche Bank tce en beginnen ook haar bankbiljetten een meer gangbaar betaalmid-

del te worden, mede in kringen die niet rechtstreeks met haar in relatie staan.l2

De eerste zestig jaren der negentiende eeuw vormt de Amsterdamse effectenbeurs voorname-

lijk een service-instituut voorhet buitenland, vooral van staatsobligaties. Van een internationale
fondsenmarkt van betekenis is geen sprake en de locale markt heefr eveneens geringe omvang.

In dejaren 1854-1857 beloopt het totale effectenbezit in Nederland f 1765 miljoen, waarvan

f 1122 binnenlandse en f 643 miljoen aan buitenlandse fondsen. De binnenlandse zijn weinig

andere dan overheidsobligaties van staat, provincie ofstad.ls
In Rotterdam vormen de vier kassiershuizen de spil van de geldcirculatie en het handelscrediet.

Naast Chabot, Havelaar en Mees vestigt zich in 1848 P.S. Madry 8c Zoon. Bij Mees verleende

men al in de achttiende eeuw voorschotten uit van derden ontvangen middelen. Dat is een

verschil met Amsterdam. De Rotterdamse kassiers maken vanouds de gelden die zij van derden

ontvangen rendabel. In Rotterdam zijn tot 1837 kassierspromessen in omloop. Het zijn door

kassiers afgegeven schuldbekentenissen aan relaties die dit papier prefereren boven specie. Ze

zijn betaalbaar op vertoon maar circuleren niet, zoals dat in Amsterdam wel het geval is, als

betaalmiddel aan derden. Deze promessen en de te grote vrijgevendheid bij het verlenen van

blanco voorschotten vormen de ooriaak van de stagnatie bij David Chabot 8c Zoon in 1836.

Door alle opvragingen moet deze de betalingen staken. Chabot kan al zijn schulden voldoen

omdat de familieleden van vorderingen afzien en vervolgens gaanbijna alle cliénten over naar

het opvolgend bedrijf van de Gebr. Chabot. Met de circulatie van de promessen is het dan zo

gced als afgelopen.l4
In het algemeen is de Rotterdamse situatie mceilijker dan de Amsterdamse wegens het

ontbreken van de Nederlandsche Bank. In een bijbank hiervan zien de kassiers echter een

bedreiging. De Nederlandsche Bank zelf is aanvankelijk ook niet geneigd tot een vestiging van

een bijbank over te gaan wegens de geringe te verwachten winsten. Wanneer de Rotterdamse

Kamer van Koophandel aandringt op vestiging komt men tot een compromis: in 1852 worden

de kassiersbedrijven correspondenten van de Banlc. De bijbank komt pas in 1865.15 Gezien het

overwicht van de Rotterdamse kassiers is het niet verwonderlijk dat daarnaast geen aparte

banken ontstaan. De al bestaande firma M. Ezechiels 8c Zonen is sterk op Londen georiënteerd.

Joan Osy 8c Zoon raakt in 1841 in liquidatie.16
Buiten de twee grote steden Amsterdam en Rotterdam, in de provincie dus, ontstaan naast de in

1814 al aanwezige 14 firma's tot en met 1850 25 nieuwe instellingen. I ~ Daarvan zijn de

bekendste in tabel II opgenomen:
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7'abel tl: Onutaan van provinciale kasaieta, 1814-185018

Jaar van o~ithting Naam van defirma Vesdgingsplaot.c

1817
1818
1819
1822
1825
1825
1825
1825
1826
1841
1841
1842
1842
1842
1849
1850
1850
1850
1850

G. Venneer Johm Devrnter

Mesdag 8c Zonrn Groningen

P.J. Berger vento

Van Ranzow Bc Co Arnhem

A- van Deventer 8c Zonrn Zwolle

A. Blcembergrn 8e Zn. Leeuwarden

Doger á Kalff Zwolle

Fransen van de Putte 8e Zn. Gces

Lezwijn en Erjgeman Leidrn

Wed. S. Lakenman 8c Zoon Enkhuizen

B.W. BlijdensteinJr. Fn.schede

Wed. Knox 8e Dortlartd Gouda
P.J. Landry Drn Haag
Schma.srn 8c Nacken Roermond

T. Goedewaagen 8c Zoonrn Gouda

S.H. van Groningen Deventer

De Kanter 8e Hordijk Goes

M J. Ogier 8c Co Gouda

Westerkappel 8e Hoofd Haarlem

Slechts van enkele der provinciale kassiers is iets meer bekend, met name van F. van Lanschot,
PJ. Berger, Doijer 8c Kalff, Fransen van de Putte 8c Zn, S.H. van Groningen, B. W. BlijdensteinJr.
en Scheurleer 8c Zoonen.
Bij F. van Lanschot te Den Bosch ontwikkelen kassiers- en bankzaken zich in de jaren '20 tot
zelfstandige bedrijfsonderdelen. In de eerste helft der negentiende eeuw heefr de verbetering
van het verkeersstelsel een ongunstige uitwerking op Den Bosch, als stapelplaats tussen de
Hollandse havensteden en het achterland, met name het Luikse. Dit kan meespelen in de
accentverlegging van de goederen- naar de geldhandel. In de jaren '40 bestaat het overgrote
deelvan het werkterrein uit incassozaken, in de tweede plaats uit het verstrekken van kortlopen-
de voorschotten in rekening-cowant voomamelijk ten behoeve van de Brabantse textielnijver-
heid en pas in de derde plaats uit effectenzaken. In de jaren daarna komt kredietverlening op
korte temujn op de eerste plaats. Krediet verleent Van Lanschot eveneens tegen hypotheek op
panden, gronden, fabrieksgebouwen en zelfs machines en handelsvoorraden, door de firma
hypothecaire obligatie genaamd. Krediet zonder zekerheden vormt een uitzondering, voorbe-
houden aan familieleden en vertrouwde persoonlijke relaties.19
Minder gespecialiseerd is P.J. Berger die zich in 1819 als koopman te Venlo vestigt. Hij breidt zijn
zaken geleidelijk uit en drijft een flinke handel op Duitsland en België in linnen, koloniale waren,
steenkolen, kalk en cement. Daarnaast belast hij zich met kassierszaken en drijft hij een rederij
met geregelde stoombootdiensten op Rotterdam, Rcermond en Mannheim.2o
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Anthony Doijer is aanvankelijk trijpfabrikant en begint een agentuur in assurrantiën (rond
1800). Jacob Kalff bezit in 1809 een grossierderij in thee en begint eveneens een commissiehan-
del in effecten. Gezamenlijk richten zij in 1825 de firma Doijer en Kalff te Zwolle op. Zij doen
administraties, nemen consignaties, waar zij zo nodig voorschotten op geven, kopen en verko-
pen allerlei handelsgcederen en incasseren allerlei handelspapier. Tot 1855 is de winst op de
theehandel de voornaamste bron van inkomsten. De firrna heefr bovendien kleine rederijen op
aandelen in beheer.21
Fransen van de Putte 8c Zn. te Gces ontstaat uit een handelszaak annex brouwerij, in of
omstreeks 1818 gesticht door Johannes Fransen van de Putte. In de loop der jaren '20
ontwikkelt de zaak zich tot een bankbedrijfje.22 Van de firma S.H. van Groningen te Deventer is
bekend dat deze naast het kassierskantoor een grossierderij in koloniale waren voert.2~ B.W.
Blijdenstein Jr te Enschede is sinds 1885 notaris en na 1841 overwegend bankier voor de
Twentse katoennijverheid.24 Scheurleer 8c Zoonen verzorgt de administratie van grote vermo-
gens en drijfr daarnaast handel in edele metalen.25
De bovengenoemde voorbeelden geven een indruk van verscheidenheid die zonder twijfel voor
alle provinciale instellingen op dit terrein opgaat: een aantal is nog sterk in andere activiteiten
geworteld; er zijn naast echte kassiers ook firma's die als bankiers aangeduid mogen worden.
Met de 39 bestaande firma's is overigens niet het hele provinciale kredietwezen aangegeven.
Naast deelnemingen door familie en verwanten in de vormvanvaste leningen, blanco krediet of
borgstelling komt de hypothecaire lening voor met als onderpand de grond ofbedrijfsgebou-
wen. In dit laatste geval wordt het geld vaak verschaft door een notaris. Als vertrouwde
raadsman is hij, op het platteland vooral, dikwijLs tevens de bewaarder en beheerder van de
fortuinen van zijn cliënten. Interest wordt slechts in bescheiden mate gegeven maar men weet
zijn geld veilig. De notaris zcekt daarvoor een rendabele belegging, verschaft soms geld uit eigen
middelen of treedt als firmant op. Financiering van de provinciale nijverheid komt ook tot stand
met behulp van handelskapitaal, in de zin van het overnemen van wissels en het geven van
voorschotten op consignaties.26
Bekend zijn voorts de deelnemingen van Willem I, het Fonds ter bevordering van de Nationale

~ Nijverheid, de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt en de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Aan denkbeelden om kapitaal in beweging te zetten.

~ ontbreekt het niet maar de desinteresse van de potentiële vermogensverschaffers maakt het
~ mceilijk grootscheepse ondernemingen op te zetten, zelfs bij bovengenoemde instellingen.

Daarbij valt te overwegen dat ook de behoefte aan krediet in de nijverheid, die immers in het
algemeen weinig ontwikkeld is en waarin het kleinbedrijf overheerst, voor 1860 nog niet
algemeen wordt gevceld. De situatie op dit terrein mondt uit in een vicieuze cirkel, want
voorzover de behoefte aan aantrekking van geld van buitenaf wel wordt gevceld, blijkt het
moeilijk anderen financieel in het nijverheidsbedrijf te interesseren. De eerste helfr der negen-
tiende eeuw is voor de inheemse industrie een tijd van mceilijke en niet altijd benutte kansen.
Rentenieren behoort tot de meest blceiende takken van economische activiteit. Vandaar ook de
opkomst van fondsenhandelaren.27
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4. Van het midden der eeuw tot en met 1903

Kenmerk van de periode 1850-1903 is een aanvankelijk geleidelijke en vervolgens versnelde
economische groei. Oorzaak van de economische opleving is de privatisering van de koloniale
handel en een intensieve koloniale exploitatie door het particuliere bedrijfsleven na 1870. De
andere grote oorzaak is de verschuiving van de geografische positie van Nederland, ten gevolge
van de ontwikkeling in Duitsland, van de periferie naar het centrum tussen de industriële
grootmachten. De zich ontwikkelende doorvoer vormt een uitdaging tot voortgezette verbete-
ring van de infrastructuur. Daardoor en op basis van de na 1860 grceiende wereldmarkt komt
de industrialisatie tot tempoversnelling die tijdens de jaren '90 in een algemeen gunstig kader
wordt gevat dankzij de opgaande beweging van de Kondratieff-golf.2a
Tot 1895 is het niet de nijverheid die inbelangrijke mate bijdraagt tot de economische grcei. De
industrie blijfr beperkt tot de consumptiegcederenindustrie en de landbouwindustrie, diamant-
en tabaksnijverheid en de scheepsbouw. Eerst na 1895 ontstaat er een nijverheid van productie-
middelen en daarmee de ontwikkeling van de zware industrie. Voorts zijn er een stijging van de
arbeidsproductiviteit, een toeneming van de werkgelegenheid, een verbreiding van het indus-
trieel grootbedrijf, een stijgend aantal naamloze vennootschappen en een grceiende investe-
ringsactiviteit.29
De vrije tcegang tot de EngeLse markt en de stijging van de vee- en zuivelproductie, hebben een
krachtige uitwerking op het Nederlandse platteland. Tot het midden van de jaren'70 houdt de
voorspoed aan; het gaat dan om meer productie maar in hoofdzaak op de oude wijze.
Uitzonderingen zijn de ontwikkeling van de aandappelmeelfabrieken, de bietsuikerindustrie en
de margarineindustrie. Veroonaakt door de grote graanimporten van buiten Europa, begint in
1878 de crisis in de akkerbouw; de vee- en boterprijzen dalen pas na 1885. Oplossingen worden
gezocht in verschuiving van het bouwplan, intensivering door gebruik van kunstmest en
overbrenging van de zuivelproductie van boerderij naar fabriek. De welvaart in de landbouw na
1895 gaat gepaard met stnictuurverandering in de richting van de veredeling. Duitsland wordt
een belangrijke afnemer. CotSperaties ontstaan tegen 1880 als gevolg van de productiegrcei, de
ontoereikendheid van het bestaande handelsapparaat en de afhankelijkheid van winkeliers,
opkopers en fabrikanten. Codperatieve fabrieken, aankoopverenigingen en veilingen worden
gevolgd door kredietcot5peraties in 1898.
Door de Indische batig slot-politiek en hogere belastingen komen middelen vrij voor het
financieren van de spoorwegaanleg, verbetering van waterwegen, wegenaanleg en onderwijs.
Investeringen in overheidsbedrijven volgen. Urbanisatie, verbeterde werkmethoden en wer-
kplaatsen zijn begeleidende verschijnselen indeze periode. De structurele werkloosheid is tegen
1870 opgezogen; daarna neemt ook het reële loon van de arbeider toe.so

Kassiers doen bankzaken

Deze economische veranderingen laten ook de financiële wereld niet onbercerd. Nieuw is in
ieder geval het ontstaan van banken (waarover later meer) die rente vergoeden op deposito's.
De Engelse European Bank vestigt omstreeks 1864 een agentschap in Rotterdam dat ook in
Amsterdam kantoor houdt; deze bank incasseert zonder provisie en vergcedt onder zekere
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voorwaarden rente. Een andere nieuweling, de Credietvereeniging van 1853 begeeft zich ook op
het terrein van de kassiers en hanteert tarieven die lager zijn dan die van de bestaande de
kassierderijen. Zij benadert diens klanten met gunstige voorwaarden waaronder vergoeding
van deposito-rente. Ondanks deze bedreiging wijkt de Associatie-Cassa niet van haar beginsel
om de aan haar tcevertrouwde gelden in kas te houden zodat zij daarover geen rente kan
vergoeden. Maar om de relaties (waaronder de Nederlandsche Handel Maatschappij) de
mogelijkheid te bieden hun beschikbare middelen rentegevend te maken, verklaart zij zich
bereid deze gelden voor rekening van de cliénten à deposito uit te zetten. Dat gebeurt dan bij
haar in 1864 daarvoor in het leven geroepen dochter-instelling, de Rente-Cassa die met deze
gelden krediet verleent. Nog geen drie maanden later komt er een nieuwe concurrent in het
zichr het is de Kas-Vereeniging die rente zal vergceden over niet-dagelijks opvraagbare saldi en
met de aldus verkregen middelen kredieten zal verlenen.sl. Kopstukken uit de Amsterdamse
handel werken aan de oprichting mee. C~nder de oprichters is ook de kassiersfirma Di Gazar,
Frank 8c Co. die in de nieuwe naamloze vennootschap opgaat. De firmanten menen dat het
kassiersbedrijfinet zijn traditionele beperktheid weinig toekomst meer biedt. Voor zijn kassiers-
werkzaamheden zal de Kas-Vereeniging zoveel als mogelijk zonder incassoloon werken. Vanuit
provinciaal oogpunt is het van belang dat naast de Amsterdammers, kooplieden, makelaars of
commissionnairs, ook provinciale deelnemers meedoen, met name directeuren van de Haar-
lemsche Bankvereeniging en de Van L.anschots uit Den Bosch.s2 Sinds 1874 gaat ook de
Ontvang- en Betaalkas zich met bankzaken inlaten. Ook die verlaat dan het standpunt dat een
kassier steeds een bedrag in kas dient te houden dat tenminste gelijk is aan het totaal der gelden
die hij in rekening-courant aan zijn cliénten schuldig is.ss
Van de kassierderij, die in 1850 nog 12 bedrijven telt, resteren in het jaar 1900 alleen nogde drie
groten: Associatie-Cassa, C~ntvang- en Betaalkas en Kas-Vereeniging waarvan alleen nog de
eerstgenoemde als pure kassier valt te betitelen.s4 De rol van de kassiers op het gebied van
bankzaken moet in deze jaren niet onderschat worden. De Kas-Vereeniging heeft nog in 18 een
groter bedrag aan debiteuren, deposito's en crediteuren dan iedere andere nieuwe bank. Toch
ligt de bijzondere rol van de kassierderij in de vergemakkelijking van het betalingsverkeer. Hun
kassiersbriefjes zijn vooral in kringen van de effectenhandel populair en gaan van hand tot hand
net aLs bankbiljetten.s5

Bankiers en Crédit Mobilier

De groep Amsterdamse particuliere bankiers wordt eerst noggroter door toetreding van Becker
8c Fuld (1853) en Lippmann Rosenthal8c Co. (1859) maar dunt verder aanzienlijk uit.
De kooplieden-bankiers, Hope 8c Couitgezonderd, komen meer en meer buiten de internationa-
le fondsenhandel te staan en stellen zich in de jaren vijftig tevreden met de administratie van
vroeger geëmitteerde fondsen. De internationale bankiers dringen hen van het toneel.
C.D. Crommelin, hoofd van een commissiehuis, stelt in een nota van 1854: `Fondsenzaken zijn
dan ook meer dan ooit een vak geworden, dat zoodanig door Joodsche huizen vooral is
uitgezogen, huizen die zonder assurantie, voor uiterst geringe winsten, en dan zoodanig met
broeders en neven werken dat er voor ons op de gcede, bedaarde, reeële wijs, waar D.C.S.
(Daniél Crommelin 8c Soonen) aan gewoon zijn, vrees ik, op den duur weinig te doen zal zijn.'
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Goll 8c Co. liquideert eind 1889. Deze bankiers waaronder Stadnitsky 8c van Heukelom en
Determeijer Weslingh 8c Zn bewegen zich ook op het terrein van de wissels en prolongatiekre-
dieten. Op het gebied van de wisselhandel ontmceten ze de Nederlandsche Bank en de
handelsbanken aLs concurrenten, en later, na 1875 ontstaat het rekening-courant krediet waar
ze helemaal niet op ingericht zijn.ss
De buitenlandse huizen staan onder soortgelijke druk maar roeren zich heftig. In het buitenland
bloeit het Crédit Mobilier en in Nederland worden weldra pogingen gedaan dergelijke instel-
lingen op te richten. De achterliggende gedachte is dat het bankbedrijf een sociale taak mcet
vinden in het leiden van de produktie door nieuwe bedrijven in het zadel te helpen. De gewone
bankzaken zijnalleen steun voor deze operaties. In 1856 zijn er vier aanvragen tot oprichting van
Crédit Mobilier instellingen. De regering wijst die alle afna advies van de Nederlandsche Bank.
Een poging om de secretaris van de Bank, Mr. W.C. Mees, persoonlijk bij de plannen te
betrekken, in ruil voor gouden bergen, loopt op niets uit.s~ De Nederlandsche Bank beschouwt
de Crédit Mobiliers als uitingen van speculatiezucht van voorbijgaande aard. Onder deze is
eveneens de Algemeene Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid van de firma KtSnigsw~r-
ter met een kapitaal vanf 48 min. Naar het schijnt verlaat deze firma ons land op grond van de
afwijzing, in 1857.
A.C. Wertheim (Wertheim 8c Gompertz) roept de Algemeene Maatschappij voor Handel en
Nijverheid in het leven in 1863, gesteund door Lippmann, Rosenthal8c Co. en Bisschoffsheim.
Voornaamste aandeelhouder is het Franse Crédit Mobilier. In 1865 al besluit men de Maat-
schappij te liquideren; drie dochters, waaronder de Nederlandsch-Indische Handelsbank, over-
leven de mceder. Ook de Nederlandsche Crediet- en Deposito-Bank van 1863 is een Crédit
Mobilier instelling. Commissaris is o.a. R. Bisschoffsheim; directeur, tot 1865, is A.C. Wertheim.
Haar voornaamste schepping is de Surinaamsche Bank van 1864. De Nederlandsche Crediet- en
Deposito-Bank verlegt haar werkterrein steeds meer naar Parijs; sinds 1865 neemt ze geen
deposito's meer aan; steeds meer wordt ze internationaal emissiehuis. Het filiaal te Parijs neemt
defunctie van centraal kantoor over. Samen met de Banque deParis, in 1869 opgericht dooreen
syndicaat van Parijse bankiers, ontstaat de Banque de Paris et des Pays Bas. De hoofdzetel is in
Parijs en er is een filiaal in Amsterdam. Ondanks de interesse van de buitenlandse huizen in het
Crédit Mobilier, slaat het in Nederland niet aan.
De firma Bisschoffsheim verlaat Nederland in 1861 of 1862. De firma Cahen liquideert in 1880
door het overlijden van Jos Cahen; S. Raphaél Sc Co. liquideert in 1885 bij gebrek aan een
opvolger. Becker 8c Fuld wordt in 1898 overgenomen door de firmaLippmann, Rosenthal8c Co.
Beide firma's zijn eerst zeer actief op het gebied van de wisselhandel maar worden na 1864
volledig overschaduwd door de handelsbanken (gezien de omvang van hun disconteringen bij
de Nederlandsche Bank). Verder spelen de buitenlandse huizen een rol bij de oprichting van de
Credietvereeniging van 1858 en van de Amsterdamsche Bank.s8
Wertheim en Gompertz neemt een middenpositie in, zij is ontstaan uit de effectenhandel maar
ontwikkelt zich tot partner van de buitenlandse huizen; haar wisselhandel is klein maar neemt
tce, niet in het minst door de grote maatschappelijke activiteit van A.C. Wertheim. Hollander
en Lehren wordt opgeheven in 1878 door het overlijden van een beherend vennoot (de
wisselhandel loopt dan al terug), Teixeira de Mattos en Venneer 8c Co. zijn klein maar houden
stand. De oude kooplieden-bankiers verliezen tetrein aan de internationale firma's en de
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effecten-bankiers en misschien aan de commissionairs. Zij worden tenslotte administratiekan-
toor voor fondsen. De joodse huizen zien zich overvleugeld door de nieuwe banken wat betreft
de wisselhandel en het rekening-courant-krediet, maar ook door de concurrentie van de
Nederlandsche Bank en de commissionairs in effecten.s9 Crndanks dit minder gunstige beeld
voorde particuliere bankiershuizen komen ernog oprichtingen vandeze te Amsterdam voor. In
1875 vestigt zich Adolph Boissevain 8c Co. voor bank- en commissiezaken met Amerika, Ko18c
Boissevain van 1871 wordt omgezet in de firma J. Kol (1880) en sedert 1900 Jan Kol 8c Co;
liquidatie volgt in 1914 en de zaken worden voortgezet door de firma Ko18c Co.40 Voorts zijn er
nog Theodoor Gilissen van 1881 en Labouchere, C~yens 8c Co. (1882), het vervolg van de oude
firma Ketwich 8c Voomberg, en Mendes, Gans 8c Co. ( 1889).41

Expansie b~ de Nederlandsthe Bank

Ook bij de Nederlandsche Bank zijn in deze periode de veranderingen, kwantitatief en kwalita-
tief, groot in vergelijking tot wat daarvoor is gebeurd. Vooral sinds de malaise van 1845 tot

1852, breiden de werkzaamheden van de Bank zich gestadig uit en nemen een tot dan
ongekende omvang aan. In de eerste plaats door herleving van handel en nijverheid maar meer
bijzondere redenen zijn de regelingvan de werkzaamheden met de vier kassierskantoren en met

de bijbank te Rotterdam en met de agentschappen en correspondentschappen in de provincie.

In het boekjaar 1874-1875 beschikt de Bank buiten Amsterdam over 58 vestigingen. De

kredietverlening verviervoudigt in 25 jaar. De middelen van de Bank, de bankbiljetten in
circulatie en rekening- courant saldi stijgen eveneens. Het bankpapier wordt voor het geldver-
keer steeds belangrijker. De rekening-courant-saldi staan op hoog niveau maar het is vooral
rijksgeld. De ontwikkeling van het handelsbankwezen blijkt te leiden tot het teruglopen van de

rekening- couranthouders. De Bank vergoedt immers geen rente en men kan er niet debet
Staa11.42
De neergaande fase van de conjunctuurgolf die in 18 74 begint, laat het Nederlandse bedrijfsle-
ven niet onverlet. In totaal daalt de kredietverlening van de Bank tot in de jaren negentig,
waarna de lange econonomische golfbeweging weer naar boven gaat. In Amsterdam en
Rotterdam neemt het bankwezen bovendien een deel van de kredietgeving aan het bedrijfsle-
ven over. Buiten de beide steden kan er nauwelijks van concunrentie sprake zijn. Bij de
agentschappen blijft de disconto- portefeuille na 1881-1882 dan ook op peil. Een gevolg van het
per saldo teruglopen van de disconteringen is dat de Bank de deur voor buitenlands papier
wagenwijd openzet, eerst via het en pension nemen; later, na de Bankwet van 18, koopt en
verkoopt zij papier.4s
Het krediet in rekening-courant komt bij de banken na 1875 in zwang; dit gaat ten koste van het

wisselkrediet. Het past zich beter aan bij de bedrijfsbehoeften en geeft de banken een rendabe-

ler uitzetting van hun middelen. De Bank zelf geeft pas na 1889 krediet in rekening- courant en

dan nog onder zulke voorwaarden voor het onderpand dat het minder aantrekkelijk is dan bij
het handelsbankwezen. De kredietgeving in rekening-courant neemt dan ook niet sterk toe.
Kredietgeving aan de Staat komt na 1889 regelmatig voor (daarvoor nauwelijks); op onderpand
van schatkistbiljetten met een maximum van 5 min. en voor tijdelijke versterking van de

schatkist. Tot 1904 maakt de Staat er spaarzaam gebruik van.44 Wanneer in de jaren negentig
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tenslotte de kredietverlening toeneemt, is dat op alle fronten, zowel in de vorm van disconterin-
gen als van beleningen, en zowel bij de hoofdbank als bij de bijbank en de agentschappen.

Nieuwe banken in Amsterdam

Naast de vernieuwingen in het bestaande bankwezen ontstaan na 1850 nieuwe banken, juist in
de tijd dat de economie van de landen van West-Europa zich bevindt in een opgaande fase van
de lange golfbeweging van de conjunctuur, die aanhoudt tot ongeveer 1873, daarna daalt en
weer stijgt in 1895.45 De ontwikkeling van nieuwe banken in Nederland begint met de
Credietvereeniging van 1853, die het gat vult tussen de particuliere discontomarkt en de
discontofaciliteiten bij de Nederlandsche Bank.4ó Zij stelt zich ten dcel om krediet te geven aan
hen die bij de Nederlandsche Banlc of op de particuliere discontomarkt mceilijk aan krediet
kunnen komen: voornamelijk grossiers, winkeliers, kleine handelaren of industriélen. Zij is een
n.v. met onderlinge waarborg. Een novum is dat zij rente vergcedt op deposito's. Maar ondanks
de deposito's is haar kapitaal niet voldcendeen herdisconteert zij op de particuliere markt ofbij
de Bank.47 Een unieke verschijning is de Twentsche Bankvereeniging die in 1861 door de
Enschedese bankier B. W. Blijdenstein jr. in Amsterdam wordt gevestigd. Het bijzondere hiervan
isdat nu eenprovinciaal bankier een kantoor opent in het financieel centrum van het land. Dcel
ishet doen van wissel- en bankzaken enhet in consignatie nemen van voorOost- Indië bestemde
Twentse gcederen. 4a
De oprichting van de Amsterdamsche Bank in 18 71 hangt samen met de belangstelling van de
Bank fiir Handel und Industrie te Darn~stadt voor de Nederlandse kapitaalinzet en voor
investeringen in Nederland. Het kapitaal is groot 10 min. en komtvoornamelijkuit Duitsland en
is voor de rest meest van de bankiershuizen. De bank lijdt gevcelige verliezen, maar dcet afstand
van haar grootbank-allures, en versterkt zich in de loop der jaren door een uiterst solide en
conservatief beheer.49
De crédit-mobilier gedachte schiet in Nederland geen wortel. Wat de opknmende industrie aan
vermogensbehcefte bezit, komt hoofdzakelijk uit eigen middelen. De Nederlander belegt niet in
banken en industrie maar vooral in buitenlandse staatsfondsen. De banken worden gefinan-
cierd met buitenlands of provinciaal kapitaal en met het kapitaal van de bankiershuizen. Zij
blijven passief en rechtstreekse financiering van de nijverheid heeft niet plaats.
Deposito's zijn er niet in grote getale en in de kredietgeving overweegt het handels- en
beurskrediet. Bij gebrek aan eigen middelen herdisconteren zij bij de Nederlandsche Bank en
nemen daarvan langzamerhand haar taak van directe kredietverlener over.so
Na 1895 komt het bankwezen tot een begin van ontplooiing. De Incasso-bank en Wiegman's
Bank ontstaan uit effecteninstellingen in 1891 en 1908. De eerste geruggesteund, familiaal, door
de provinciale kassiersfirma Goedewaagen uit Gouda.51 Er ontstaan meer banken in deze
periode maar de grote golf van oprichtingen mcet nog komen. Cbraaken van de verhoogde
bankactiviteit zijn de verhoogde activiteit van het bedrijfsleven, de toenemende welvaart en een
verdwijnen van de afkeer van banken. De belegger raakt in het binnenlandse bedrijfsleven
gèinteresseerd, mede omdat de winsten toenemen. De banken fungeren als intermediair. Zij
trekken deposito- ofrekening-courant gelden aan en hun kredietverlening neemt toe. Voor de
23 grootste bankinstellingen loopt de postdeposito's op van 50 naar 113 min. van 1893 tot 1908
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en de debiteuren van 7 7 naar 145. Het handelsbankwezen komt tot leven.52

Effectenbezzt en effectenhnndel

Parallel aan de bancaire ontwikkeling gaat die van de effectenhandel. Het effectenbezit in
Nederland grceit, verandert van samenstelling en van handelsweg. De waarde van het effecten-
bezit neemt tce van f 1765 min. in dejaren 1854-1857 tot ongeveer f 8000 min. in 1872. Het
bezit aan binnenlandse fondsen daalt onder andere door aflossing van de staatsschuld, het
buitenlandse bezit neemt tce. Vooral in staatsfondsen en later `Spoortjes' is de Nederlander
géinteresseerd. De spreiding neemt tce van 91 soorten in 1857 naar 244 in 1878. Financiering
doormiddel van het prolongatiesysteem komt op, gemiddeld staat eenbedrag van 400 min. uit.
Soms is er zwendel op grote schaal door de uitgevers van obligaties, maar ook dat is geen
remedie tegen de speculatiezucht. De bankiers kunnen er zelf niet van afblijven en het publiek
laat zich graag door de financiéle adviezen van de vele kleine commissionnairs leiden. De
politiek is koerswinst te halen en dan te verkopen, vaak aan het buitenland. Toenemend
effectenbezit en de noodzakelijke handel eisen modemisering van het effectenvak. Na vele
beraadslagingen en met als katalysator het streven naar een afzonderlijk van de Groote
Koopmansbeurs staande effectenbeurs ontstaat in 1876 de Vereeniging voor den Effectenhan-
del. Een vereniging van commissionnairs is deze vooral, maar gegeven de vrijheid van handelen
op de beurs, ook van anderen, en met 465 leden in 1876. Reglementen voor de handel en de
notering volgen snel. Terwijl de verhouding tussen inheems- en buitenlands bezit gelijk blijft tot
1895, vinden binnenlandse fondsen een gced onthaal zowel de staats-, provinciale-, en gemeen-
telijke leningen aLs ook de pandbrieven en industriële obligaties. Het totale bezit stijgt van 3000
min. in 1872 naar 3600 min. in 1890 (aLs indicatie); een vertraging van de eerdere grceisnelheid
dus. Na 1895 komt het binnenlandse aandeel sterker in de gunst, de koloniale fondsen, vooral
de cultuurfondsen, al eerder. De industriële expansie op zich, vormt hierin een factor maar ook
de publieke notering in plaats van de prijsvorming op effectenveilingen voor industriële
fondsen. De grote aanwas van leden op de effectenbeurs, die de spceling dunner dreigt te
maken, noopt tot uitgebreider voorwaarden voor de toelating. Een waarborgsom en twee jaar
ervaring in het effecten- of bankiersvak zijn vereist. Vestiging in Amsterdam is al eerder een
voorwaarde. Minimumtarieven en daarmee samenhangende het verbod om met anderen dan
leden zaken te doen maken de beurs tot Vereeniging. De nieuwe beurs is alleen toegankelijk
voor leden en afgescheiden van de gcederen- en korenbeurs door een hek. De provinciale
commissionnairs blijven daar achter.5s

Ontruikkelingen in Rotterdam

Hcewel in geringere omvang maakt Rotterdam een vergelijkbare kwalitatieve ontwikkeling
door. De kassiersfirma's R Mees 8c Zoonen, en Gebr. Chabot geven in 1868 rente op deposito's
en in 1890, resp. 18 eveneens op rekening-courant tegceden, een aanpassing aan de nieuwe
ontwikkeling die in Rotterdam is begonnen met Commandietkas in 1861, de eerste Rotterdam-
se instelling die rente vergcedt op deposito's en rekening-courant tegoeden. Het bedrijfsleven
wendt zich voor disconteringen tot de vier kassiershuizen; een particuliere discontomarkt
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ontbreekt voor het overige. De kassiers herdisconteren bij de Nederlandsche Bank. Hun
aanstelling tot correspondenten vergroot de mogelijkheden vooral voorde kleine ondernemers
die tot dan nauwelijk terecht kunnen bij de kassiershuizen. Langzamerhand krijgen de kassiers,
die zich tevoren niet in onderlinge wedijver uitputten, te maken met concurrentie door
uitbreiding van het aantal banken. De scheiding tussen banken en kassiers gaat dan verloren;
men beweegt zich op elkaars terrein.~
Omdat de faciliteiten van de Nederlandsche Bank al grotendeels aanwezig zijn door de corres-
pondentschappen van de kassiers, betekent de oprichting van de bijbank in 1865 niet veel extra
mogelijkheden voor Rotterdam. Ze mag alle `operatiën' dcen zonder de directie in Amsterdam
voor ieder geval vooraf te raadplegen. Rechtstreekse discontering door het bedrijfsleven bij de
bijbank komt in Rotterdam mindervoor dan in Amsterdam door de aldaar bestaande gewoonte
om bij de kassiers te disconteren. Chn een indruk van de kwantiteit van de disconteringen te
geven: die van de hoofdbank is dooreengenomen nagenoeg tweemaal zo groot als van de
bijbank. Die van de bijbank is bijna voortdurend hoger dan die van alle agentschappen tezamen.
Met recht is Rotterdam de tweede stad.s5
Het bankiershuis M. Ezechiels 8c Zonen liquideert in 1887 vrijwillig; dat is tevens het einde van
het oude particuliere bankwezen in Rotterdam
De opkomst van het modeme bankwezen begint in Rotterdam met de c.v. Commandietkas in
1861, iii 1868 omgezet in een N.V. Zij ontstaat door de eenzijdige ontwikkeling van het
krediétwezen waarin de grossier en de klein-handelaar van alle hulp verstokén zijn. De plannen
zijn groot maar niet in de richting van het Crédit Mobilier. De bedceling is Rotterdam aLs
centraal kantoor te beschouwen met commanditaire vertakkingen in heel Nederland die
deposito's op mceten nemen en bankzaken mceten doen maar geen krediet verlenen. C~p die
manier poogt de Commandietkas de provincie en Rotterdam te koppelen. Een poging om
provinciaal kapitaal naar de stad te halen. Die bijkantoren komen er ook werkelijk maar door
slordig beheer en onoordeelkundige leiding mcet de Commandietkas in 1871 liquideren. De
Rotterdamsche Bank van 1863 is bedceld als Indische handelsbank; de voornaamste taak zal zijn
het geven van voorschotten op naar Indié geconsigneerde gcederen. Crprichters zijn de vier
kassiershuizen, M. EzechieLs 8c Zonen en een groot aantal in Indië géinteresseerde firma's. De
resultaten zijn aanvankelijk hoopgevend. Mceilijkheden komen er wanneer de kassiers concur-
rentie vrezen, wrijvingen in de directie ontstaan en er verliesgevende speculatieve wissel- en
efféctenarbitrage optreedt. Zij trekt zich terug op algemene bankzaken. Pas tegen het einde van
de eeuw is zij weer hersteld. In 1864 ontstaat het Onderling Crediet, een kredietvereniging,
soortgelijk aan de Credietvereeniging te Amsterdam. Een vorm tussen het moderne handels-
bankwezen in n.v.-vorm en de particuliere bankiershuizen is de c.v. Bankvereeniging Rensburg
8c Van Witsen van 1866 als voortzetting van het effectenbedrijf van de firma Wed. J. van Witsen
8c Zn. en van de European Bank die als gevolg van de Engelse crisis van 1866 haar betalingen
mcet staken en in liquidatie treedt. De c.v. Bankvereeniging Rensburg 8c van Witsen B is
slachtoffer van de affaire-Pincoffs in 1879. Evenals in Amsterdam ontstaan ook in Rotterdam in
deze periode sporadisch bankiersfirma's zoals de firma Marx 8c Co. van 1869 en de firma S. van
Dantzig 8c Co. van 1872. Daarnaast ook enkele handelsbanken in de vorm van naamloze
vennootschappen waarvan de voornaamste zijn de Wissel- en Effectenbank van 1879 en de de
Disconto-Maatschappij van 1891. De Deposito- en Administratiebank (opgericht in 1900), is een
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fusie van buitenlandse belangen, de American Petroleum Company, een bankier te Mannheim
en enige Antwerpse kooplieden. Zij heeft een gestort kapitaal van maar liefst 6 min. Zij houdt
zich voornamelijk met effectenzaken bezig. De Nationale Bank te Den Haag is haar dochterin-
stelling.
Anders dan de Amsterdamse effectenbeurs bezit die te Rotterdam niet meer dan lokale
betekenis. ALs organisatie bestaat hier de Vereeniging voor den Handel in Publieke Fondsen die
in 1898 opgaat in de Vereeniging van Effectenhandelaren.sb

5. De ontplooiing van een provinciaal bankwezen

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontwaakt het provinciale bankwezen. Het aantal
instellingenneemt tce en de aard van de werkzaamheden en de juridische vorm veranderen. De
vraag rijst hce het ontwaakt, wanneer en in welke vormen en met welke betekenis voor de
economische ontwikkeling.
De 39 provinciale firma's die in 1850 bestaan, komen, zeker gedeeltelijk, voort uit handeLszaken
en enkele uit het notariaat. Zij houden zich bezig met de gcederenhandel, incasseringen en
commissiehandel in effecten, maar niet of nauwelijks met krediet- verlening. Het aantal van
dergelijke instellingen neemt tce tot 192 in 1903. Figuur I geeft een beeld van die toeneming.

Figuur I Aantal handelabanken in de provincie van 1860-1903 (per ult.).
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Tot 1857 is de oprichtingsactiviteit incidenteel van karakter zoals in de eerste helft van de
negentiende eeuw; daarna is er een vrijwel continue toeneming, wellicht verband houdend met
de enorme aankopen van buitenlandse fondsen sedert 1857. In die continue stroom van
oprichtingen is de groei schoksgewijs met daartussen een geleidelijke toeneming met meestal
één instelling per jaar. De eerste schok heeft plaats in het jaar 1864, een jaar met een grote
aanvcer van Amerikaanse staatsobligaties en deel uitmakend van de opgaande conjunctuur in
de eerste helft van de jaren zestig. In de periode 1870-1872 neemt het aantal instellingen meer
dan normaal tce. In die tijd heeft als gevolg van de geldruimte in Duitsland een krachtige
opleving van de geld- en kapitaalmarkt plaats. De periode 1881-1883 is ook sterker dan
gemiddeld. Het zijn de betere jaren in een periode van depressie. Vooral in dejaren 1880 en
1881 worden op grote schaal Amerikaanse spoorwegfondsen (aandelen en obligaties) gekocht.
Het jaar 1885 maakt deel uit van de diepe depressie in het bedrijfsleven in de jaren 1884 en
1885; er zijn in dat jaar geen oprichtingen van provinciale instellingen. De grootste toeneming
heeft tenslotte plaats in de jaren na 1898, een periode van toenemende activiteit in het
bedrijfsleven, voor een groot deel een uitvlceisel van de expansie in Duitsland. In 1895 nemen
de beleggers voor belangrijke bedragen aan Amerikaanse fondsen op en ook de belangstelling
voor Nederlandse effecten stijgt. De eerste liquidaties van banken in de provincie, op enige
schaal, in 1903, vallen in een periode met koersdalingen van Ameiikaanse effecten.5a

Steunen op de Nederlandsche Bnnk

Het nieuwe in dit tijdvak is de opkomst van het provinciale kredietbedrijf in het laatste kwart
van de negentiende eeuw. Van groot belang daarvoor is de vestiging in de provincie van filialen
van de Nederlandsche Bank. Die vestiging neemt een aanvang in 1864, in 1867 zijn er in totaal al
68 vestigingen en in 1903 zijn het er 73.
Tot die tijd dwingt de beperktheid van de eigen middelen de provinciale instellingen een grote
terughoudendheid bij de kredietverlening aan het bedrijfsleven in acht te nemen. Daarna
krijgen zij, wanneer zij te gceder naam en faam bekend staan, de gelegenheid papier dat zij van
hun cliénten in portefeuille nemen (zij laten de kredietnemers promessen tekenen), te herdis-
conteren bij het agentschap van de Nederlandsche Bank in hun ressort. Voorzover zij over solide
effecten beschik ken kunnen ze die bij het agentschap belenen. Op die manier kunnen zij hun
kredietverlening uitbreiden en wordt in de grceiende kredietbehcefte door de Nederlandsche
Bank indirect voorzien.59
De kredietgeving van de Nederlandsche Bank aan de provincie door middel van discontering en
belening neemt zo sterk tce dat het zwaartepunt van haar kredietverlening in de provincie komt
te liggen. Tot 1875 is een kwart van de kredietgeving provinciaal van karakter, daarna neemt
deze tce tot 549fi gemiddeld in de periode 1899-1904. Bij sommige agentschappen disconteert
het bedrijfsleven rechtstreeks, maar de meeste disconteringen worden gedaan door de provin-
ciale kassiers. De beleningen zijn grotendeels afkomstig van particulieren en van commissio-
nairs in effecten.~
Het disconteren door de provinciale instellingen komt aanvankelijk langzaam van de grond. In
sommige gedeelten van het land is het onbekend en in andere gedeelten geldt het als bewijs van
financiéle zwakte. Van veel krediettransacties in de provincie wordt in het geheel geen papier
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opgemaakt en wanneer het er wel is, is het dikwijls ongeschikt voor discontering omdat het
ongezegeld wordt afgegeven, van geen bepaalde vervaldag is voorzien, ofslechts één handteke-
ning draagt. Na 18 75 nemen de disconteringen door de kassiers voortdurend tce en steunen zij
bij gebrek aan eigen middelen in belangrijke mate op de agentschappen van de Nederlandsche
Bank die hen dus in feite bedrijfskapitaal verstrekt. In de periode 1875-1889 is van de totale
disconteringen 399'o afkomstig uit de provincie, in 1899-1904 60oi6.
Deze situatie verschilt van die in de grote steden. Alleen wanneer het geld krap is en vooral
wanneer zich op de geldmarkt tekenen van spanning ofcrisis voordcen, wenden de banken in
Amsterdam en Rotterdam zich met een sterk bercep op discontofaciliteiten tot de Nederland-
sche Bank.sl
Een voortdurende bron van zorg voor de Nederlandsche Bank is het soort disconto-papier dat in
de provincie wordt aangeboden. Dat zijn vaak meer promessen dan wissels; dat wil zeggen
ander papier dan wissels met drie acceptabele handtekeningen. Het aandeel van die promessen
is bij de agentschappen aanzienlijk hoger dan bij de hoofdbank en de bijbank. Het hceft geen
bezwaar op te leveren, afgezien van de soliditeit, zolang aan het papier reële handelstransacties
ten grondslag liggen maar daar hapert nog al eens wat aan. Bij sommige agentschappen wordt
het gewoonte dit papier op de vervaldag door discontering van ander papier te vervangen. Op
die wijze verlenen de agentschappen krediet op lange termijn. Het misbnuk van het promesse-
krediet van de Bank is al in het midden van de eeuw gesignaleerd door haar secretaris Mees die
in het verslag van 1854-1855 schrijft: `De papiermakerij, in den vonn van promessen voor
gekochte en geleverde gcederen, is eene giftige plant, die echter niet onnatuurlijk op zulk eenen
bodem van dwaze speculatién ontkiemt.' Tegen dit misbruik komt de Nederlandsche Bank op
via de zogencemde scherpe resolutie van 1871, niet alleen wegens de mindere zekerheid maar
ook omdat het papier onbeperkt vermeerderbaar is en, eenmaal in disconto genomen, wel
moet worden vervangen op de vervaldag, ongeacht de hoogte van de rentestand. De resolutie
helpt; het disconteren van promessen neemt enigszins af. Van 58~o in het boekjaar 1869-18 70 tot
51~o in 1873-1874. Maar in 1903-1904 bestaat maar liefst 764~o van het papier bij de agentschap-
pen in portefeuille weer uit promessen. Het is natuurlijk het gevolg van de groeiende krediet-
vraagen het feit dat de middelen van bedrijven inde provincie niet snel tcenemen. In 1899 geeft
de directie van de Nederlandsche Bank duidelijk te kennen van mening te zijn dat het
handelsbankwezen in de provincie voor zijn kredietgeving te veel op haar steunt. Men moet die
middelen in eigen bedrijf vinden en niet voor het permanente bedrijfskapitaal op de Bank
steunen. Ingrijpend reageren hierop zal evenwel tot ongewenste stoornissen in de provincie
leiden; de Nederlandsche Bank doet dat dan ook niet. Op de disconteringen lijdt de Bank nu en
dan ook verliezen. C~ngewoon groot zijn die in de depressiejaren 1884 en 1885. Het grootste
verlies wordt dan veroorzaakt doordat twee Groningse kassiers, de firma H. Schuitema Wzn. en
de firma Hund Sc Co. hun betalingen mceten staken tengevolge van de grote verliezen, door een
aantal graanhandelaren in de provincie geleden. Ook het faillissement van de firma Van Lierop
8c Zoon, discontant bij het agentschap 's-Hertogenbosch levert de Nederlandsche Bank verlies
op, evenals de déconfiture van de firma Vrancken 8c Co. te Tilburgin 1902 en de faillissementen
van de Noord- en Zuidhollandsche Bank, de commissionairsfirma Laane 8c Van Bemmel, beide
te Haarlem, en de kassiers Gebr. van Hoytema te Delft (alle drie boekjaar 1903-1904).62
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Firma's, naamloze vennootschaj~pen en notarissen

In de tweede helft der negentiende eeuw verandert het karakter van de provinciale instellingen

eveneens door de wijziging van dejuridische vorm. Uit de gegevens van A.M. deJong valt op te

maken dat van 111 instellingen die vanaf 1850 tot en met 1903 per saldo ontstaan, er 2

éénmanszaken, 45 firma's, 9 commanditaire vennootschappen en 55 naamloze vennootschap-

pen zijn.b~
Crnder de provinciale instellingen die belangrijk zijn in de kredietverlening, bestaat het grootste

gedeelte uit firma's. Maatstaf voor de belangrijkheid in de kredietverlening, er van uitgaande

dat er weinig eigen middelen zijn, vormen de disconteringen bij de agentschappen der Neder-

landsche Bank. A.M. de Jong geeft voor de jaren 1875-1889 een overcicht van de in dit opzicht

belangrijkste instellingen (de motivering van de volgorde geeft hij niet). Bij het agentschap

Arnhem is in de jaren 1880 de Geldersche Credietvereeniging de voornaamste discontant. De

firma Van Ranzow 8c Co aldaar dcet veel minder afmaar behoort met de firma Noorduyn te

Nijmegen tot de belangrijkste discontanten. In Dordrecht weet de Dordtsche Onderlinge

Credietvereeniging zich, vooral nadat zij in 1878 omgezet wordt in een naamloze vennootschap,

een vooraanstaande positie te verwerven. Een andere belangrijke discontant is de firma W.

Laane te Roosendaal. In Utrecht is de firma Vlaer 8c Kol lange tijd de belangrijkste discontant;

mettertijd hoeft zij minder op het agentschap terug te vallen doorde nauwe relatie met de firma

J. Kol te Amsterdam. De Crediet- en Depositokas verleent veel krediet maar hceft niet veel op

het agentschap terug te vallen door de relatief nume middelen. In Alkmaar zijn de firma De

Lange 8c De Moraaz en de firma Coster 8c Van Leeuwen lange tijd de belangrijkste discontanten,

en tot kleinere bedragen de Westfriesche Crediet- Sc Depositobank te Hoorn. Bij het agentschap

Almelo wordt het leeuwendeel van de disconto's afgedaan door de firma Ledebcer 8c Co. en de

firma Dikkers 8c Co. In Den Haag treden vooral de firma Scheurleer 8c Zoonen en de firma

Furnée 8c Co op de voorgrond en later de 's-Gravenhaagsche Credietvereeniging en Deposito-

kas. Te Groningen zijn de voornaamste discontanten de firma H. Schuitema Wzn. en de firma

Hund 8c Co., in latere jaren komt de fuma Geertsema, Feith 8c Co. op. Te 's-Hertogenbosch

wordt het meest gedisconteerd door de firma Gebr. Spierings en sinds 1883 ook door de

Noordbrabantsche Bank. De firma's F. van Lanschot en Lentjes 8c Drossaerts disconteren wel

maar tot zeer matige bedragen. De voornaamste discontant bij het agentschap Leeuwarden is

de firma Gebr. Mispelblom Beijer; ook de firma A. Bloembergen 8c Zn en de firma Gebr.

Gratama komen tamelijk geregeld onder de discontanten voor. De firmaJ.A. Tak te Middelburg

wordt bij het agentschap aldaar overschaduwd door de firma Fransen van de Putte 8c Zn te

Gces. Bij het agentschap Zwolle is de firma Van der Vegte 8c Van Reede bijna steeds de

voornaamste discontant. Twee andere firma's, bijna van gelijke grootte, zijn de firma Buisman,

Gratama Sc Co., en de firma Doijer 8c Kalff.64
Aldus de situacie in de jaren 1875-1889. In de jaren 1889-1914 verandert de toestand. De eerste

discontant in het agentschap Utrecht is dan de Utrechtsche Landbouwbank, in Alkmaar het

Noordhollandsch Landbouwcrediet, in Den Haag de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging in

Groningen Geertsema, Feith 8c Co., in den Bosch de firma F. van Lanschot, de Helmondsche

Bank en de Eindhovensche Bankvereeniging.ó5
De firma's overheersen in de disconteringen. Zij zijn de provinciale kredietinstellingen bij

32



DE OPRICHTING VAN DE BOND IN 1903

uitstek. Hun aantal zal pas in 1904 gaan afnemen.
Een belangrijke grcep instellingen bestaat daarnaast uit de kredietverenigingen. Wanneer de
Credietvereeniging van 1853 te Amsterdam een succes blijkt, volgen er spcedig meer dergelijke
bedrijven in de provincie: de Geldersche Credietvereeniging (1866), de Crediet- en Depositokas

te Utrecht in 1868, de Dordrechtsche Gnderlinge Credietvereeniging van 1871, De Limburg-
sche Credietvereeniging van 1872 te Maastricht, de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging van
1876 te Den Haag, de 's-Gravenhaagsche Credietvereeniging te Den Haag van 1881, en de
Nederlandsche Credietvereeniging te Utrecht van 1894. Hun belang voor de kredietverlening
blijkt al daaruit dat zij alle, behalve de Nederlandsche Credietvereeniging te Utrecht, bij de
eerste drie discontanten horen van de agentschappen der Nederlandsche Bank, in welker
gebied zij vallen. Drie en later zelfs vier vervullen een ruirne eerste plaats.bb
Vooral de Geldersche Credietvereeniging te Amhem groeit uit tot een groot bedrijf. In 18 is zij

wat betreft de kredietverlening al even groot als de Credietvereeniging van 1853 en in 1893 even
groot als de Rotterdamsche Bank. Zij beschikt overeen net van bijkantoren, elfin 1891; de grcei
is dan nog niet beëindigd. Grondprincipe van de kredietverenigingen is de onderlinge waar-
borg, waarbij de leden (aandeelhouders) elkaar de verliezen waarborgen, die uit het aan één van

hen verleende krediet zouden kunnen voortvloeien. Tot zekerheid strekt een storting die
meestal5-150~o van de deelname bedraagt. Maar de eigen middelen en de gelden van derden zijn
gewoonlijk ontcereikend om aan de kredietaanvragen van de leden te voldoen en zo moeten de
kredietverenigingen wel terugvallen op de agentschappen der Nederlandsche Bank. Speciaal

het papier van de kredietverenigingen geeft de Bank steeds reden tot zorg. Om een te grote

invloed van dat papier te keren stelt de Bank regels waarbij het accepteren van hun papier
afhankelijk wordt van het kapitaal der krediettrekkende en niet-krediettrekkende aandeelhou-
ders. Zorgelijk blijft het ook na die regels.ó7
De grote golf oprichtingen in de vorm van naamloze vennootschappen volgt na 1894. Enkele

daarvan zijn omzettingen van firma's en éénmanszaken; de overige zijn nieuwe instellingen.

Oprichting van firma's komt niet veel meer voor. Een n.v.-vorm bezit voordelen boven de
vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de éénmanszaak, gelegen in de
beperkte aansprakelijkheid en de mogelijkheid tot kapitaalverwerving. Het merendeel van deze

naamloze vennootschappen zijn overigens toch kleine of zeer kleine bedrijven. Bij het leeuwe-

deel van deze naamloze vennootschappen zijn de aandelen in kringen van direct belanghebben-
den geplaatst, meestal de oprichters zelf. Tot publieke uitgifte van grote bedragen komt het

meestal niet.
Een opmerkelijk groot aantal van de nieuwe n.v.'s is gevestigd te 's-Gravenhage. Zonder twijfel

is dat toe te schrijven aan het relatief hoge percentage effectenbezitters onder de inwoners van

de residentie; handel en industrie is er betrekkelijk weinig. Speculatie in effecten - dat vergroot

de handel meer nog dan belegging alleen - is er aan de orde van de dag. In Arnhem is datzelfde

het geval; handel en industrie zijn er nog weinig ontwikkeld maar de stad telt een groot aantal

welgestelde renteniers waaronder verscheidene die levendig in effecten speculeren. Maar

anders dan in Den Haag, bestaan er in Arnhem vele kleine kassiers die sterk gespecialiseerd zijn

in de effectenhandel en bovendien is er in die stad een grote bankinstelling, de Geldersche

Credietvereeniging, die weinig ruimte laat voor de oprichting van nieuwe banken.óS

Een speciale grcep is nog die derbankverenigingen. Daaronder gaat meestal de rechtsvorm van
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de commanditaire vennootschap schuil. Een negental van dergelijke instellingen komt in de
tweede helft van de negentiende eeuw tot stand. Voor de kredietverlening nemen zij echter
geen bijzondere positie in.69
De positie der notarissen ten plattelande als kredietgevers verandert in dit tijdvak. Zij maken er
niet zelden hun werk van aan hun relaties tijdelijk voorschotten te geven waarvoor ze hen
accepten laten tekenen die zij dan bij een agentschap van de Nederlandsche Bank ofbij een een
kassier in disconto geven, vooral bij overdracht van vastgced en in afwachting van het tot stand
komen van een hypotheek. Hcewel de positieve betekenis van de bankactiviteiten van de
notaris- sen voorop staat, worden deze toch langzamerhand als niet meer passend beschouwd
met name wanneer de bankorganisatie op het platteland zich verder ontwikkelt. Directe
discontering bij agentschappen wordt door de Nederlandsche Bank in 1891 verboden nadat één
van de discontanten te Alkmaar met achterlating van een insolvente bcedel de wijk neemt naar
Zuid-Afrika. De belangrijke rol van notarissen ten plattelande blijkt in Makkum waar een
gentlemen's agreement nodig is om de activiteit van een solliciterende notaris en de Gebr.
Kingma, die een positie op financieel gebied innemen, af te palen. ~o

Eerste grootbanken in de prornncie

Naast de eigen provinciale ontwikkeling, gevced door de Nederlandsche Bank wat betreft de
kredietverlening en door de Amsterdamse commissionairs wat betreft de effectenhandel, zijn
ook de grootstedelijke banken géinteresseerd in de provincie. De Twentsche Bankvereeniging is
vanouds verbonden met Twente via de personele unie met de firma B.W. Blijdenstein Jr te
Enschede.
Maar er is ook haar dochter de firma Ledebcer 8c Co te Almelo. Een dochterinstelling is tevens
de Stichtsche Bank (1884) te Utrecht; enige van haar employé's en een aantal nauw aan haar
verbonden verwanten laat de Twentsche Bankvereeniging als aandeelhouders optreden. Met
de Bank voor Effecten en Wisselzaken (1898) heeft zij nauwe relaties in Den Haag. In Twente
breidt zij haar invlced uit door, naar het schijnt, een overwegend belang te nemen in de c.v.
Bergsma 8c Dikkers te Hengelo in 1889.~t
De Amsterdamsche Bank is de eerste Amsterdamse instelling die zich in de provincie waagt
door middel van de oprichting van de C~verijsseLsche Bank (1872) te Zwolle, tezamen met de
Rotterdamsche Bank, de firma M. EzechieLs 8c Zonen en ingezetenen uit Zwolle. De bank is
bedoeld zowel als kassiersinstelling, bankiershuis en als commissionair in effecten. Hec plan
schijnt te zijn dat zij aLs centrum van provinciale vertakkingen dienst zal dcen. Zo ver komt het
niet. AI na één jaarwordt de directie geschorst omdat zij in één maalbijna het hele kapitaal van
de bankvoor zichzelfgebruikt heeft ineen misgelopen speculatie in buitenlandse effecten. Bij de
opleving van 1887 en volgende jaren steekt de Amsterdamsche Bank haar voelhorens in de
provincie opnieuw uit met de oprichting, onder haar auspiciën, van het Noordhollandsch
Landbouwcrediet te Alkmaar. De Helmondsche Bank (1902) fungeert als agent van de Amster-
damsche Bank die voor meer dan de helft van het aandelenkapitaal zorgt. Via haar dochterven-
nootschap het Amsterdamsch Wisselkantoor (1901), laat zij filialen openen in Utrecht, Eindho-
ven en Almelo. 72
Labouchère, Cryens 8c Co's Bank (1902) geeft al direct na de oprichting blijkvan haar neiging om
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het arbeidsveld niet tot Amsterdam te beperken. In het eerste jaar van haar bestaan opent zij

bijkantoren in Den Haag en Haarlem.
Daannee zijn de voornaamste vertakkingen van de Amsterdamse banken in de provincie wel
genoemd. Weliswaar heeft ook de Credietvereeniging 10 provinciale bijkantoren maar die zijn

niet van grote betekenis. De Rotterdamse invlced in de provincie is wel bijzonder klein. De

Rotterdamsche Bank heeft tot 1910 geen enkel kantoor buitende plaats van vestiging. Alleen de

Deposito- en Administratiebank heeft als dochterinstelling de Nationale Bank (van 1902) te Den

Haag. Die op haar beurt heeft als afpiliatie de Thoolsche Bank (van 1903).
Belangrijk is de invlced van de grootstedelijke banken in de provincie nogniet maar eenbegin is

wel gemaakt.~g

De eerste boerenleenbanken

Aan het einde der negentiende eeuw begint ook de ontwikkeling van het landbouwkredietwe-

zen. De Nederlandse landbouw gaat meer en meer deel uitmaken van de wereldhuishouding.

De bceren moeten hun bedrijven intensiveren. Daar is kapitaal voor nodig. Meestal zijn er geen

overschotten en die er zijn zitten in effecten of hypotheken of zijn belegd bij de notaris. Thuis

bewaren van baar geld komt ook voor. Het geld dat er is, zit dus vast, ofbrengt geen rente op.

Aan vlottend kapitaal om tijdelijke spanningen in het bedrijf te overbruggen kan een bcer niet

gemakkelijk komen; voor de banken is de boer te klein en bovendien mceilijk te beoordelen. De

handel in welke vorm ook is niet de beste bank; de rente is op een ofandere manier dan meestal

hoog. Tegen het einde van 1897 worden de eerste boerenleenbanken gesticht en eind 1902 zijn

er al meer dan 135 verdeeld over 8 provincies. De banken worden feitelijk georganiseerd als

cot5peratieve verenigingen van landbouwers. De werkkring is beperkt tot gemeente ofparochie,

kapitaaldeelneming wordt niet gevraagd maar wel onbeperkte aansprakelijkheid. Hetbestuur is

niet bezoldigd en blanco krediet is verboden. Hoofddoel is het verzorgen van gcedkoop krediet

voor boeren maar de bcerenleenbanken zijn tegelijkertijd ook spaarbank om aan middelen te

komen. Na de eerste jaren komen centrales tot stand; de CotSperatieve Centrale Raiffeisen-Bank

te Utrecht en de Codperatieve Centrale Bcerenleenbank te Eindhoven. Zij werken als overheve-

laars van middelen van de ene banlc naar de andere en houden zich bezig met controle en

voorlichting. Twee centrales in plaats van één: door verschil van mening over de meest

verkieslijke rechtsvorm voor de plaatselijke banken. Daarbij leeft in het zuiden de wens om de

boerenleenbanken een rooms-katholiek karakter te geven. De Eindhovense centrale laat als

leden alle rechtspersoonlijkheid bezittende boerenleenbanken toe. De Utrechtse centrale stelt

het lidmaatschap alleen open voor bcerenleenbanken ingericht volgens de wet van 1876.74

Opgemerkt dient te worden dat de term bcerenleenbank niet het spraakgebruik dekt. Daarin

wordt onderscheid gemaakt tussen raiffeisenbanken (aangesloten bij de Utrechtse centrale) en

boerenleenbanken (aangesloten bij de Eindhovense centrale). Hier en in het volgende wordt het

woord bcerenleenbank gebruikt als aanduiding voor beide groepen.

Middenstand en kredietbehoefte

Voor de middenstand bestaan soortgelijke problemen als in de landbouw. De detailhandel
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bloeit in de jaren tachtig en daarna krachtiger op dan tevoren door de relatieve achteruitgang
van de markthandel en verdringing van het ambacht door de fabriek die de detailhandel niet
kan missen als verkoopkanaal. Bij de bestaande banken kan de middenstander geen krediet
nemen, tenzij hij beschikt over zakelijke zekerheid of persoonlijke borgtocht. Anders rest alleen
de woekeraar.
Daarbuiten bestaat de mogelijkheid zich financieel afhankelijk te maken van de groothandel
hetgeen tot hoge prijzen leidt. De enkele kleine spaar- en voorschotbanken geven slechts krediet
in beperkte mate. Veel stelt het niet voor, maar zij hebben de verdienste de kleine middenstan-
der uit de handen van de wcekeraar te houden. De spaarbanken streven meestal een filantro-
pisch doel na: geld van kleine spaarders veilig en rendabel te beleggen, vooral veilig en dus niet
aan de middenstand. De voorschotbanken zijn meestal verbonden met een levensvenekerings-
maatschappij; hun middelen verkrijgen zij door uitgifte van obligatieleningen, het aannemen
van spaargelden, deposito's en eigen kapitaal. De rente is hoog door de hoge administratiekos-
ten en de kleine kredieten. De mceilijke beoordeelbaarheid van het bedrijf, het gebrek aan
weerstandsvermogen en de geringe continuiteitswaarborg door de afhankelijkheid van de
persoon van de ondernemer zijn er de oorzaak van dat het reguliere provinciale bankbedrijfniet
in de kleine middenstand géinteresseerd is. De middenstand slaat, doorde nood gedwongen, de
hand zelf aan de plceg. Tot veel activiteit komt men voorlopig echter nog niet.75

De oprichting van de Bond, contouren en omstandigheden

De constellatie in de financiële sector in Amsterdam, Rotterdam en in de provincie, bepaalt de
contouren waarbinnen de oprichting van de Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel in
de Provincie, in de wandeling `de Bond'76 gencemd, plaats heeft. De contouren geven de
bredere situatie aan waarin de oprichting plaats kan vinden ofdie oprichting zelfs onontkoom-
baar maken, of voonichtiger uitgedrukt, waarbinnen de oprichting in ieder geval verklaarbaar
is. Daarbinnen zijn er omstandigheden die de oprichting begeleiden, zoals de feitelijke uitge-
sproken motieven die tot oprichting leiden, de initiatiefnemers, de oprichters, de eerste
bestuursleden, soortgelijke initiatieven en de eerste leden. De omstandigheden zijn nadere
aanduidingen over de vraag hce de oprichting in haar werk gaat.

1. Contouren in de effectenhandel en in het bankwezen

De twintigste eeuw begint in Europa met een depressie. Op de leidende beurzen ontstaat een
zeer gevoelige reactie, o.a. door de oorlog van Engeland met Zuid-Afrika. Vooral in Duitsland is
de reactie hevig. In de Verenigde Staten is onder invlced van de concentratiebeweging bij de
spoorwegen en bij de industrie sprake van een hausse maar met koersschommelingen. Daar
aanvankelijk elke koersdaling in Wall Street na korte tijd door een grotere kcersstijging wordt
gevolgd vat de mening post dat aankoop van Amerika.anse effecten in een dalende markt een
bijna zeker middel tot kapitaalvenTteerdering is. De speculaties hebben voor een groot gedeelte
met geleend geld plaats. Tenslotte komt ook in Amerika een tecugslag op de grote bedrijvig-
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heid; een grote teruggang op de fondsenmarkt volgt. Het kopende publiek mcet grote sommen
bijpassen op de hausse-engagementen. Uiteindelijk verliest men de moed en worden belangrij-
ke bedragen aan `shares' aangeboden en met verlies verkocht. Verschillende faillissementen,

hier te lande, vooral van provinciale kassierskantoren en bankiers, hangen in meerdere of

mindere mate samen met deze situatie, maar zijn ook het gevolg van onoordeelkundige leiding,
het entameren van zaken die de financiéle krachten te boven gaan, ook op het gebied van de
kredietverlening. De sterfte onder de provinciale banken is niet gering. Behalve de eerderge-

noemde failleert de Noordbrabantsche Bank te Den Bosch in 1902, liquideert de Haagsche

Effecten- en Wisselbank in 1903 en wordt de Rijnlandsche Bankvereeniging F. F. W. Heintz 8c Co.

te Leiden in hetzelfde jaar failliet verklaard.~~
Hcewel de situatie alle effectenbezitters treft en de hele effectenhandel, is zij in haar uitwerking

het sterkst op de zwakke plekken. De provinciale kassiers met hun kleine reserves vallen het

eerst. Daarachter staat de speelzucht van de in Nederland zo belangrijke `kleine man', door het

prolongatiestelsel in staat posities te nemen die ver boven zijn macht liggen en die hem bij
mislukking totale ruïne brengen. Verlokt door hoge rente, lage aankoopkcersen en zicht op

kcerswinst is daar nauwelijks iets tegen te dcen. In het gunstigste geval kan de commissionair

zich verdiepen in zijn koopwaar en zijn cliént het beste raden. Maar de kennis schijnt niet in alle

gevallen aanwezig. `De commissionair weet alles van kcersen en niets van waarden', merkt

Treub op. De effectenhandel vraagt juist in deze tijd grotere vakkennis en uitbreiding van

administratie ten gevolge van de toenemende verscheidenheid in fondsen.78
Door de gestie van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam wordt samenwer-

king voor de provincie noodzakelijk. A1 eerder komt in Amsterdam de gedachte van verplichte

ballotage naar voren, waar men in meerderheid niets van wil weten. Wel vordert de toelating

tot het lidmaatschap de storting van een waarborgsom en een werkzaamheid gedurende twee

jaar in het bankiers- ofeffectenvak. Dat is allemaal nogal mild en legt de nadrukop vereisten van

kapitaallcracht, bonafiditeit en vakkennis. De mildheid is te verklaren uit het belang van de

Vereeniging om, op haar weg naar het feitelijkmonopolie, zoveel als mogelijk alle Amsterdamse

effectenhandelaren in zich op te nemen, maar evengoed kan men er op wijzen dat de eisen het

uiterste zijn waartce zij kan gaan, wil zij niet de verdenking op zich laden een gesloten gilde na te

streven. De provinciale commissionair is van het lidmaatschap uitgesloten omdat hij geen firma

drijft in Amsterdam. De uitvcering van hun orders loopt via de leden van de Vereeniging

hetgeen de marges natuurlijk versmalt. In het vooruitzicht van de opening van de nieuwe beurs

(1903) neemt de Vereeniging een nieuw en meer stringent reglement aan waarin het de leden of

hun bedienden verboden is affaires in het beursgebouw af te sluiten met anderen dan leden en

hun bedienden. Het streven is niet nieuw, maar de nieuwe beurs, afgesloten met een hek, biedt

gelegenheid dit voorschrift te dcen naleven. Wat voor de provinciale commissionair de deur

dicht doet, is de invoering van minimumtarieven. Voor hem komt het er op neer dat de marge

tussen de van de cliënt te ontvangen provisie en de in Amsterdam te betalen provisie kleiner

wordt. Berekent hij het nadeel aan de provinciale cliëntèle door dan zal die zich allicht

rechtstreeks tot Amsterdamse firma's wenden die een lagere provisie in rekening kunnen

brengen, nog afgezien van de fraaie kansen die deze situatie schept voor de Amsterdamse

filialen in de provincie. De provincie mcet zich wel verenigen, macht tegenover macht stellen;

individuele pogingen baten niet.79
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Provinciale commissionairs werken al eerder, om de strijd vol te houden en gedwongen door de
concurrentie van de Amsterdamse commissionairs, tegen te lage tarieven. Als regel 3~169~0
waarvan nog af gaat de Amsterdamse commissie die 1~16aYo bedraagt zodat 2~169~o voor de
provinciale commissionair overblijft. Maar later, na 18 75-1880 zorgt de concuTrentie ervoor dat
men maar 1~8~0 ontvangt waarvan de te Amsterdam te betalen commissie nog af mcet. In de
residentie schijnt men omstreeks het midden van de eeuw 1~296 te berekenen. Maardat is hoog
en in Zwolle bijvoorbeeld nooit voorgekomen. Soms worden effectenorders franco provisie
uitgevoerd, waarbij de commissionair door het achterdeurtje van het koersverschil mcet
trachten zijn verdiensten te maken. Ook dergelijke concurrentie, die leidt tot te lage inkomsten,
kan men door gemeenschappelijke regeling bestrijden.80
Wat betrett de kredietverlening, wordt de positie van de provinciale kassier bedreigd door de
onderlinge mededinging. Maar ook de houding van de Nederlandsche Bankdie tot uitdrukking
komt in de eerdergencemde uitspraak van de directie in 1899 dat het handelsbankwezen te veel
steunt op de Bank, is niet bepaald hoopgevend. Het provinciale handelsbankwezen kan eenvou-
dig niet zonder herdisconteringsmogelijkheid bij de Nederlandsche Bank, wil het tegemcet
komen aan de eisen inzake de kredietbehcefte van het bedrijfsleven. De uitspraak wordt niet
krachtig uitgevoerd. De Nederlandsche Bank is niet spaarzaam met krediethulp bij goed
beheerde en voor een gced deel ook op eigen middelen steunende instellingen, maar wil wel
terughoudend zijn bij kredietinstellingen met een beperkt eigen kapitaal die op ruime schaal
krediet verlenen en van de Bank middelen verlangen die zij zelf niet kunnen verstrekken. Een
geruststelling voor de sterkeren, bedrijfsbeperking voor de zwakkeren. Voor het provinciale
geldwezen als geheel vormt dit geen rooskleurige situatie. De Amsterdamse banken die filialen
openen in de provincie en ook de Rotterdamse banken, vormen door hun grotere omvang het
begin van nog een bedreiging, hoe klein ook. Zij doen hetzelfde werk en zij beschikken over
meer kapitaal.8 ~
Buiten de concun-entie zijn de mceilijkheden al groot genceg op het gebied van de kredietverle-
ning. De kassiers lopen voortdurend het gevaar dat hun voor korte termijn verschafte geldmid-
delen géimmobiliseerd raken. Een veelbelovende klant heeft geld nodig om zijn grceiende
orders in bewerking te financieren. Als de kassiers dat financieren en de zaken blijven goed
lopen, dan heeft de klant dit geld permanent nodig, waardoor de fondsen van de kassiers vast
zitten. Goede kassiers zijn dan ook weinig tceschietelijk en eisen borgstellingen, slechtere
komen in conflict met hun crediteuren. Voor vele der verongelukte provinciale kassiers is een
hoofdoorcaak van de ondergang juist de overvloed van deposito-gelden. Het eigen bedrijf van
de kassier is op het verwerken van grote bedragen niet ingericht en de te vergceden rente is vaak
te hoog om bij uitzetting op prolongatie nog winst over te laten. Zij raken dan op de verkeerde
wegvan het vastleggen van vlottende middelen in bcerenplaatsen, dennenbossen, maar vooral
in onzekere fondsen en slechte kredieten.-In het deposito- bedrijf komt het bovendien nog vaak
voor dat de deposanten er op rekenen dat zij, hcewel zij hun geld tegen jaartarief uitzetten, het
toch tussentijds terug kunnen krijgen. Die deposito's, daar kan men eigenlijk niet op rekenen.
De aanwezigheid van middelen, met de vraag van het opkomende bedrijfsleven naar middelen,
die meestal ongedifferentieerd is, dcet menig kassier verongelukken. Ookhier kan vereniging in
de zin van samenwerking, voorlichting, uitwisseling van ervaringen, behulpzaam zijn.82
Samenvattend zijn nu de volgende contouren waarbinnen de oprichting plaats kan hebben
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zichtbaar: de `tcestanden in de effectenhandel' de gestie van de Vereeniging voor den Effecten-
handel, de concurrentie op het gebied van fondsenzaken en kredietverlening in de provincie, de
houding van de Nederlandsche Bank met betrekking tot de kredietverlening, de vestiging van

filialen van Amsterdamse banken in de provincie, ontbrekend vakmanschap zowel op het

gebied van de effectenhandel alsap dat van de kredietverlening. Tenslotte is ook op het laatste
gebied dat nog aan de orde mcet komen, het incassobedrijf, de toestand niet veel beter. Lage
tarieven, hcewel hoger dan vrceger, maar felle concuiTentie, gebrek aan overeenstemming
over de tarieven en vele buitenstaanders die zich met incassowerk bemceien.8s

2. Omstandigheden: motieven en personen

Tegen het einde van 1902 besluiten zeven personen in beginsel tot de oprichting van de Bond.

De initiatiefnemer van de-grcep is D.F. Scheurleer. Zijn medestanders zijn: M.I. Eigeman, J.

Fontein, F.H. van Gijn, J. Kalffen G.A.W. van Lanschot. Op 6 mei 1903 komen de initiatiefne-

mers opnieuw bijeen, nu met de heren G. Gratama en E. Laane, weer ten kantore van

Scheurleer 8c Zoonen te 's-Gravenhage.84
Zij zijn het er over eens dat het bedrijf van de provinciale kassiers en commissionairs de laatste

tijd moeilijker wordt. De provinciale commissionairs zijn uitgesloten van het lidmaatschap van

de Vereeniging voor den Effectenhandel, zodat het uitcefenen van het bedrijf in Amsterdam

hun onmogelijk is. Daarbij komt dat de grote banken te Amsterdam zich in de provincie

beginnen te vestigen. De tcestand wordt nijpender nu de Vereeniging voor den Effectenhandel

Dr oprichtcn vnn drn Bond rinde 1902.

i. M.1. Eigeman
2. J. Kalff
3. J. Fontein
4. D.F. Sthrurkrr
5. C.A. W van Lansthot
6. GJ. Engelberts
7. F.H. van G~
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besloten heefr, in het voorjaar, m;n;mum-tarieven in te zullen vceren, waarin de verhouding
tussen de provisie voor correspondenten en die voor particulieren de provinciale huizen een te
geringe winstmarge laat. De Amsterdamse vereniging heeft daarbij ook geen voeling gehouden
met de provinciale commissionairs. De concurrentie in de provincie neemt ontstellende vormen
aan. Wat het kassiersbedrijf betrefr behoren debet- en creditrente met een halfprocent verschil,
zonder omzetprovisie, niet tot de zeldzaamheden. Door samenwerking verwachten de initiatief
nemers met meer macht tegen de Amsterdamse maatregelen stelling te kunnen nemen. Door
het vaststellen van minimum tarieven hopen zij de plaatselijke concurrentie te kunnen beper-
ken. Vijftien adhesiebetuigingen met dit denkbeeld zijn al binnengekomen (het is niet bekend
van wie). Men besluit nu ontwerp-statuten samen te stellen en een vergadering uit te schrijven
tegen een week later en dan tot de oprichting van een vereniging te komen. Aan allen die al
instemming betuigden en aan twintig anderen veizendt men uitnodigingen. Acht en twintig
provinciale firma's komen op 1~ Mei 1903 bijeen in Utrecht. Behalve twee firma's die zich nog
niet definitief uit kunnen spreken, besluiten allen tot oprichting van de Vereeniging voor den
Geld- en Effectenhandel in de Provincie. Aan de dagbladen wordt mededeling gedaan van de
oprichting van de Vereeniging en van de verkiezing van de bestuursleden. De aanwezige firma's
dragen het bestuur op, nadat de statuten zijn vastgesteld, de Koninklijke Bewilliging te vragen.
Die wordt verleend op 10 juni 1903.s5
Wie zijn de personen die in de eerste tijd een rol spelen? Wat hen als grcep beweegt is al
duidelijk: de verhouding met elkaar als vakgenoten in de provincie en de verhouding tussen de
provincie en Amsterdam. Beide verhoudingen spelen vooral op het gebied van de commissie-
handel in effecten. Een eerste verdere stap om na te gaan wat de initiatiefnemers, oprichters en
eerste bestuursleden beweegt, is te bezien van welke firma's zij deel uitmaken, wat voor hen het
belang kan zijn van samenwerking. Navolgend schema geeft al enig inzicht in de functie van de
verschillende personen en in de naam en plaats van vestiging van de fiima's waarbij ze
betrokken zijn:
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Naam Functu bi~ dt Bond Naam rn oprithting.cdatum van defirnw Vrstigingsplaats van de
~~

M.I. Eigeman

G J. Engelberts

J. Fontein

F.H. van Gijn

M. Gratama

J. rcalff
E. Iaane

G.A.W. van Lanschot

N. Levenkamp

D.F. Scheurleer

R Blcembergen

medeoprichter, eerste
vice-petmmgmeester

medeoprichter, eerste
vice-voortitter

medeoptichter,
bestuurslid

mede-oprichter

medeoprichter

medeoprichter

medeoprichter

mede-oprichter, eetste
vice-seaetaris

eerste penningmeester

initiatiefnemer, oprichter,
eerste voorzitter

eerste secretatis

Lezwijn 8e Eigeman (1826) Leidrn

E.C. Engelberts 8e Co ( I806) Arnhem

Guépin 8c van der Vlugt (1804) Haarlem

Hooghwinkcl 8c Co (1802) Dordrecht

Gebr. Gratama Leeuwardrn

Doijcr 8e Kalff Zwolle

W. Laane (1860) Roosendaal

F. van Lanschot (1787) 's-Hertogenbosch

Hollandsche Crediet- rn Depositobank Haarlem
Mees 8c Rotsema (1882)

Scheurleer 8e Zoonrn (1814) 's-Gravenhage

A. Blcembergrn Se Zn. (1825) Leeuwardrn

Van de bovengenoemde firma's behoren acht van de elf tot de instellingen die door de
discontomogelijkheden van de Nederlandsche Bank al voor 1875 hun zaken weten uit te
breiden, zich ontwikkelen tot bankiers en op hun gebied ter plaatse een soort leidende positie
verkrijgen. De karakterisering is niet van toepassing op de firma Fngelberts 8c Co, de firma
Guépin 8c Van der Vlugt en de Hollandsche Crediet en Depositobank Mees 8c Ritsema.86
Géén der firma's en n.v.'s die tot stand komen in de hausse na 1894 behoort tot de oprichters.
Geen van de bij de oprichting betrokken instellingen heeft de n.v.-vorm; het zijn allen firma's
behalve de Hollandsche Crediet- en Depositobank Mees 8c Ritsema die een commanditaire
vereniging is. Ook geen van de kredietverenigingen heeft deel aan de oprichting van de Bond.
Die afwezigheid is verklaarbaar gezien de motievenvan de Bond, dievooral op het gebied vande
effectenhandel liggen, terwijl de kredietverenigingen zich in eerste instantie bezig houden met
de kredietverlening. De Geldersche Credietverenigirtg begint pas in 1916 met de in- en verkoop
van effecten; tot die datum wordt de commissiehandel door de directie en de agenten in privé
venorgd.87. De afwezigheid van de nieuwe banken in n.v.-vorm (ook op de oprichtingsvergade-
ring ontbreken ze), die zich waarschijnlijk toch vooral bezig houden met de effectenhandel is
opvallend. Feitelijke mededelingen over hun afwezigheid ontbreken. Reden kan zijn dat juist zij
door de oudere firma's worden beschouwd aLs de veroonakers van concurrentie binnen de
provincie. Zij zijn immers de nieuwelingen die de spceling dtuuler maken. Ook daarin kan een
oprichtingsmotiefverborgen liggen; oudere firma's die zich bedreigd voelen door de concun-en-
tie van de grote groep nieuwe instellingen. De oprichting blijkt vooral een actie te zijn van de
oudere provinciale firma's die een plaatselijke leidende functie bezitten. De nadruk ligt op de
effectenhandel.
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3. Andere initiatieven

Scheurleer is niet de enige die initiatieven neemt tot vereniging van de provinciale kassiers.
Initiatiefnemers in Haarlem onder leiding van Levenkamp sluiten zich al bij het eerste contact
bij Scheurleer aan. Ook de Delftsche Bank plaatst een oprceping tot vereniging in Mei 1908 en
met dezelfde dcelstellingen als Scheurleer c.s. De heren Bremer en Beelaerts van Blokland
(respectievelijk directeur en commissaris van de Delftsche Bank), die op hun oprcep 150 brieven
ontvingen, zijn graag bereid tot samenwerking omdat hun dcelstelling in hoofdzaak overeens-
temt met dat van de Bond. Eén van de directeuren van de Delftsche Bank mcet dan in het
bestuur worden opgenomen. Een onmogelijke eis, zo reageert de Bond, want het bestuur is al
gevormd en dient volgens de statuten door de ledenvergadering te worden bencemd. Een
vijftigtal firma's wordt op hun veczcek door de Bond uitgenodigd om als lid tce te treden. Dat
gebeurt als nog is nagegaan dat zij te goeder naam en faam bekend staan en dat onder hen geen
verkapte Amsterdamse- of Rotterdamse firma's zijn.a8
Op 30 mei veizamelt de Delftsche Bank haar aanhang die éénstemmig aansluiting bij de Bond
eist. Een commissie die de samensmelting mcet bestuderen, komt tot stand en veizendt een
circulaire in samenwerking met de Bond aan een honderdtal commissionairs met de uitnodi-
ging zich aLs lid van de Bond op te geven. Een vijftigtal aanhangers van de oorspronkelijke
Delftse grcep is dan al lid. Wellicht als pleister op de wonde, vergcedt de Bond de door de
Delftsche Bank gemaakte kosten voor propaganda.
Aan de drie initiatieven, alle ongeveer op hetzelfde moment, is af te lezen dat de nood van de
provinciale bedrijven zo hevig is dat actie werkelijk nodig wordt. Het moment van de drie
initiatieven in het voorjaar van 1908 wijst er op dat het besluit tot ínvcering van de minimum
tarieven aan de effectenbeurs te Amsterdam, de druppel is die de emmer dcet overlopen. Dit
besluit is genomen in het voorjaar van 1908.89

4. De eerste leden

De vraag naar de eerste leden rijst. Wie zijn de instellingen die zich aansluiten, waar komen ze
vandaan en wat is karakteristiek?
Bij de oprichtingsvergadering van 13 Mei 1908 te Utrecht zijn 28 provinciale kantoren aanwezig.
De eerste werkzaamheden van deBond daarna bestaan uit het zceken naar gelijkgestemden. De
firma's die aanwezig zijn bij de oprichtingsvergadering, krijgen het verccek op te geven wie naar
hun mening en in hun omgevíng in aanmerking komt aLs lid tce te treden. Een enkeling, zoals
Jan Kol van de firma Vlaer 8c Kol te Utrecht, benadert de voorzitter persoonlijk. Firma's die
klaarblijkelijk nedenettingen offilialen zijn van Amsterdamse huizen krijgen geen uitnodiging.
Met Rotterdamse firma's wil men voorlopig wachten. Deze eerste, persoonlijk getinte, leden-
werving duurt tot 1 Augustus 1908; wie voor die datum door het bestuur wordt uitgenodigd,
kan zonder ballotage tcetreden. De uitkomst van alle inspanningen is na vier maanden af te
lezen aan de tegenwoordigheid van 161 firma's op de algemene vergadering van 12 september
1908. Alléén het aantal van 161 is bekend, niet welke firma's aanwezig zijn. Een indruk van de
eerste leden blijkt uit de presentielijsten van de drie algemene vergaderingen zoaLs die in de
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notulen van de Bond zijn opgenomen.~
Wat terstond in het oog spríngt ís de grote vertegenwoordiging van Haagse bedrijven, 25 van de
82 gencemde instellingen hebben als vestigingsplaats Den Haag. Daarna is Haarlem het sterkst
vertegenwoordigd met 8 kantoren en verder Leiden met 6 kantoren en Meppel met 4. Zo heeft
de Bond het zwaartepunt duidelijk in Den Haag.
Geen van de instellingen ujn kredietverenigingen wat nogmaaLs bevestigt dat de dceLstellingen
van de Bond vooral gericht ujn op de effectenhandel en niet zozeer op de kredietverlening.
Invlced van Amsterdam en Rotterdam is ondanks de bedceling toch aanwezig via de Bank voor
Effecten en Wisselzaken (onder invloed van de Twentsche Bankvereeniging), en de Nationale
Bank (onder invlced van de Deposito- en Administratiebank te Rotterdam.
De vraag of de kiem van 1903 voldoende kracht bezit om in de tijdstroom, tot volwassenheid te
komen, is niet alleen te beantwoorden door te wijzen op haar bestaan tot 1974. Interessant is te
zien hce zij, net tot stand gekomen, in wisselwerking met haar omgeving tot rijpheid komt en
tenslotte plaats neemt tussen de bestaande organen op het financiële teirein en hce zij in die
wisselwerking haar vorm vindt.
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Bankwezen en ef~ectenhandel in Nederland van 1908-1919

Inleiding

Na de oprichting in 1903 volgt de opbouwfase van de Bond in de jaren 1904-1919. De
Nederlandse economie kenmerkt zich dan in het algemeen door voortgaande expansie en het
Nederlandse bankwezen door de opkomst van de grootbanken. Kwantitatief blijkt deze uit de
van groei vergezelde concentratiebeweging, kwalitatief uit de nieuwe kredietvormen: het
gemengde bankstelsel doet zijn intrede. In de oorlogsjaren neemt Amsterdam in het neutrale
Nederland deels de taak over van Londen als internationaal financieringscentrum.
Rotterdamse banken scharen zich in de kleine rij van Amsterdamse grootbanken en verschaffen
zich toegang tot de Amsterdamse kapitaalmarkt. Het bankwezen rukt op ten koste van de
commissionairs. In de provincie groeit het aantal banken eerst nog, maar al minder snel dan
voor 1904. Na 1915 volgt voor een aantal ondernemingen de samensmelting met de grote
banken. De Bond wordt volwassen in deze periode. Hij weet zich een plaats te veroveren, grceit
in de strijd, zowel in de verhouding tot Amsterdam en Rotterdam als ook intern in de provincie
alsbindend element. Dit is een moeizaam proces dat zich afspeelt tussen kosten en concurrentie
en dat vorm krijgt in provisie- en incasso-overeenkomsten. In de onderhandelingen spiegelen
zich de machtsverhoudingen in de beide grote steden en de provincie; de overeenkomsten zijn
er de neerslag van. Karakteristiek voor het einde van de volwassenwording is dat de initiatiefne-
mer, oprichter en bezieler van de Bond, Dr. D.F. Scheurleer, na de vestiging van de provinciale
organisatie afscheid neemt. ~ De Bond kan, na deze voorbereidende fase, zijn taak uit gaan
voeren en een eigen leven leiden.

1. Versnelling in de economische groei

Na de stagnatie in de eerste helft van de negentiende eeuw en de geleidelijke groei in het tweede
gedeelte begint de versnelling in de grcei tegen het einde van de eeuw. De eerste wereldoorlog is
een afzonderlijk onderdeel, geeft vertraging maar geen oponthoud in de voortgaande groei tot
1929. Impulsen zijn de Duitse economische grcei en de exploitatie van Indië die nu ten volle
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doorwerken. Niet alleen wordt Nederland meegezogen in de grcei van de wereldeconomie
maar het gaat ook een eigen bijdrage leveren en de achterstand in industrieel opzicht snel
ongedaan maken. Kenmerken van de periode zijn de evenwichágheid van de ontwikkeling, de
naáonalisering en de internaáonalisering. De grcei is evenwichág, heeft plaats in alle bedrijfs-
takken; noch nijverheid, noch landbouw, handel- ofscheepvaart ofbank- en veizekeringswezen
overheersen. De grcei heeft ook plaats in alle regio's maar wel met het zwaartepunt in het
westen van het land. Een samenhangend aspect is de naáonale grcepsvonning in organisaáes
van werknemers en werkgevers, middenstanders en boeren. Internaáonalisering is er niet
alleen door de opneming van Nederland in de wereldconjunctuur, die in het financiéle vlak al
eerder bestaat maar ook in de voortgezette deelneming aan het wereldnulverkeer.2
In de landbouw, tussen 1895 en 1900 hersteld van de voorafgaande depressie, begint de nieuwe
blcei na 1900 met de voortgezette veredeling en met uitbreiding van de landbouwindustriën
vanaardappelmeel, strokarton, bietsuiker, boter en kaas. De export gaat vooral naar Duitsland.
De versnelde ontwikkeling in de nijverheid sinds 1890 houdt aan maar krijgt paswerkelijk allure
tijdens en na de eerste wereldoorlog. Het kleinbedrijf neemt af. In Indië bloeit de suikerindu-
strie opJava, de rubbercultuur komt tot ontwikkeling evenaLs de tinproducáe en de petroleum-
industrie. Duitsland is onze grootste afnemer maar in totaal is de handelsbalans passief. Na de
voltooiing van het spoorwegnet nemen de overheidsuitgaven af: De Nederlandsche Bank, maar
vooral de P.T.T. beginnen ruime baten af te werpen. Nieuwe taken voor de overheid zijn de
overheidsbedrijven, het ondeiwijs en bescherming van de zwakken. Het is een wending in het
overheidsbeleid. Begeleidende verschijnselen gedurende de periode zijn: verstedelijking, bevol-
kingstoeneming, verschuiving van de bércepsbevolking naaz de nijverheid maar ook al naar
vervcer, handel, bank- en veraekeringswezen.g
De oorlogsjaren stellen de amper tot wasdom gekomen moderne vollcshuishouding zwaar op de
prcef. Buitengewone omstandigheden leiden tot een spontane geleide economie: distribuáe,
prijsbeheersing, uitvoerverboden, overheidsbercep op de kapitaalmarkt en belastingverhoging.
Algemene paniek na de oorlogsverklaring voert tot hamsteren van gcederen. Nederlands
slimste zet om de aanvoer gaande te houden is de Nederlandsche Ovenee Tiustmaatschappij
(N.O.T.) Zo blijft Nederland voorcien zonder in oorlog te geraken; 1916 is een economisch
topjaar. Daarna komt de invoer stil te liggen. Schaarste aan grondstoffen dcet de economische
acáviteit verminderen; in 1918 bevindt Nederland zich in een economisch- en sociaal kriáeke
tcestand. Een hausse volgt in 1919 aLs de tevoren opgekropte ondernemingslust weer alle
mogelijkheden tot ontplooiing vindt.4
Ingrijpend zijn de veranderingen in de financiéle sector in deze periode. De oorlog maakt de
herinnering aan het metallisme wakker: oppotting van zilvergeld, weigeringom bankbiljetten te
accepteren, inleveren van bankbiljetten tegen specie, vervanging van krediet door contante
betaling, opvraging van rekening-courant saldi en van deposito's. Gemeentebesturen en parti-
culieren geven papieren noodgeld uit. Staatspapiergeld komt in omloop (zilverbons). Uitvcer
van gouden munten en muntmateriaal is verboden zodat aan het steLsel van de gouden
standaard ájdelijk een einde komt. Maar spcedig is alles weer normaal, tenminste naáonaal
want pas in 1925 wordt het goud als grondslag van het Nederlandse geldwezen in ere hersteld.5
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2. Amsterdams bankwezen: groei en concentratie

Het Amsterdams bankwezen verandert in vele opzichten. Geen grote wijzigingen zijn er bij de
kassierderij en de particuliere bankiers, maar wel bij de Nederlandsche Bank, de banken en in de
effectenhandel.

Kassiers sterk in het betalingsverkeer

Kassier in de eigenlijke zin van het woord is alleen nog de Associatie-Cassa; haar dochter de
Rente-Cassa en ook de Kas- Vereeniging en de C~ntvang- en Betaalkas zijn, eerder al, kredietver-
lenend. C~ndanks hun grcei - zij weten ook in toenemende mate deposito's aante trekken en niet
alleen ter bewaring - streven de banken hen als kredietverschaffers voorbij. De kassiers
vergroten hun kapitaal nauwelijks en ook de reserves nemen niet snel tce. Crp die manier
ontbreekt de basis voor expansie in de kredietverlening. C~ndanks de bankzaken beschouwen zij
zich als kassiersinstellingen en niet als banken. Zij nemen geen deel aan emissies, handelen niet
in effecten, geven geen blanco krediet en accepteren geen wissels. Wel geven zevoorschotten in
rekening-courant tegen onderpand van effecten en beleggen ze hun eigen vermogen daarin.
Dienstverlening in het betalingsverkeer is nog steeds een belangrijk deel van hun werkzaamhe-
den.ó
Het betalingsverkeer begint zich naar de girale kant te ontwikkelen. Een overgangsvorm troffen
wij al aan bij de kassiers. De kassiersbriefjes, te vergelijken met chèques aan toonder, worden in
brede kring gríf in betaling aangenomen. In 1909 heeft ongeveer tweederde deel van alle
betalingen bij de kassierderijen plaats met kassiersbriefjes; het overige deel geschiedt voorna-
melijk in bankbiljetten en een verwaarloosbaar deel in munten. De kassiers zijn de kruiers van
de banken, het betalingsverkeer is bij hen geconcentreerd. Alle banken, bankiers en commissio-
nairs hebben een tegced bij een kassier. Pogingen van de Nederlandsche Bank om de betaling
met bankbiljetten te verminderen ten gunste van het girale verkeer slagen niet. De meeste
rekeninghouders die de Bank krijgt gaan daartoe alleen over om eventueel voorschotten in
rekening-courant op te nemen of omdat de Bank hun bewaarnemer is. Het betalingsverkeer
wordt er niet door verlegd. Allengs vestigt zich bij de Bank de overtuiging dat het fungeren als
girocentrale niet haar taak is. ~
De kassiers verlenen in het betalingsverkeer hun diensten hoeweldaar ook de banken actief zijn.
Maaromgekeerd, op het gebied van de kredietverlening zijn de activiteiten van de kassiers niet
onverdienstelijk. De Rente-Cassa en de Kas-Vereeniging komen in Amsterdam wat dat betreft
op de vierde plaats na de Twentsche Bankvereeniging, de Amsterdamsche Bank en de Incasso-
Bank. Opmerkelijk tenslotte is de relatie met de provincie. Bij de Ctntvang- en Betaalkas is
sprake van een zeer gedifferentieerd tarief voor de provincie. Het plaatsverlies (provisie voor
incassering) kent maar liefst 11 categorieën en varieert van 096o in Rotterdam tot 6960. Dat zegt
wel iets over de variatie van het geldverkeer in de provincie. Maar naast d,. kosten blijkenook de
risico's niet gering, al blijft de vraag of die nujuist door de provincie worden veroonaakt of
ergens anders. In ieder geval lijdt de Crntvang- en Betaalkas bij wisselvervalsingen door de
Amsterdamse commissionair Hidding die in de provincie aan het licht komen bij Blcembergen
8c Zonen's Bank te Leeuwarden, een verlies van een kwart miljoen gulden.s
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Bankiers onder druk van de grootbanken

Van de groep particuliere bankiers zijn in deze periode de laatste resten zichtbaar. Alleen Hope
8c Co. blijft belangrijk op het gebied van de internationale leningen en dcet ook bankiers- en
wisselzaken. Nieuw is haar bemceienis met emissies van binnenlandse fondsen en het deelne-
men aan consortia voor het plaatsen van Nederlandse staatsleningen. Van de particuliere
bankiers, die voortkomen uit de effectenhandel in engere zin, resteren alleen Gebr. Teixeira de
Mattos en Vermeer 8c Co.,Wertheim 8c Gompertz, al eerder actief op bancair terrein, fuseert in
1918 met de Credietvereeniging tot de Bank-Associatie. Van de eerder zo grote groep buiten-
landse huizen is alleen nog over Lippmann, Rosenthal8c Co. Van de particuliere bankiers blijft
bestaan Theodoor Gilissen, en ontstaat Pierson 8c Co. in 1917 uit de firma's Adolph Boissevain
8c Co. en Kol 8c Co.,Mendes, Gans 8c Co. gaat over in een naamloze vennootschap het
Bankierskantoor Mendes, Gans Sc Co., Labouchère, Cryens 8c Co's Bank (het vervolg in 1902 van
Labouchère, Cryens 8c Co) wordt in 1918 overgenomen door de Rotterdamsche Bankvereeni-
ging. Geen nieuwvorming, wel overnemingen, fusies, naamsveranderingen enomzetting inn.v.-
vorm, dat zijn de laatste bewegingen van de particuliere bankiers als grcep. De overblijvers zijn
de uitzonderingen, de anderen zien hun taken overgenomen door de grootbanken.9

De Nederlandsche Bank: bank voor de banken

Bij de Nederlandsche Bank blijft de binnenlandse kredietverlening verreweg de belangrijkste
taak van haar kredietbedrijf. De totale kredietverlening van de Bank neemt tce maar de
kredietverlening door het handelsbankwezen stijgt zeker vier maal zo snel. Het bedrijfsleven
wendt zich klaarblijkelijk meer en meer tot het handeLsbankwezen, ook in de provincie. De
kredietgeving van de agentschappen van de Nederlandsche Bank stijgt sneller dan die te
Amsterdam en Rotterdam, gevolg van de omstandigheid dat de concurrentie van het handels-
bankwezen in de provincie minder sterk is.lo
Van haar totale binnenlandse kredietverlening verloopt van 1904-1914 ongeveer 559~o via de
agentschappen, hetgeen een kleine procentuele vermindering betekent in vergelijking met de
periode voor 1903. Het leeuwendeel blijft daarin bestaan uit disconteringen en beleningen.
Opmerkelijk is weer het grote aandeel van de promessen in de disconteringen. In het boekjaar
1910-1911 is het 82q6. Het komt er op neer dat het provinciale handelsbankwezen nog steeds de
middelen voor zijn kredietverlening ten dele opneemt bij de Nederlandsche Bank, tegen de zin
van de Bank in maar met haar medewerking omdat het niet anders kan. Groter nog dan het
aandeel van de provinciale agentschappen in de disconteringen is het aandeel in de beleningen.
De toeneming daarin komt ook voor het grootste deel voor hun rekening hetgeen nogmaals
illustreert hcezeer de ontwikkeling van het handelsbankwezen in de provincie achterblijft bij die
in Amsterdam en Rotterdam en hoezeer het beleningsbedrijf bij de hoofdbank de concurrentie
van de kredietfaciliteiten van de effectenbeurs ondervindt. De grcei van de beleningen in het
algemeen heeft niet te maken met een soepeler beleidvan de Bank tenaanzien van buitenlandse
effecten maar met de grcei van het effectenbezit in Nederland en met het toenemende aandeel
van de Nederlandse en koloniale fondsen daarin. De buitenlandse fondsen worden mede door
de restrictieve politiek van de Bank meer en meer via de effectenbeurs gefinancierd. ~ 1
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Een bewogen tijd breekt voor de Bank aan bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog. In het
begin van de oorlog dreigt het betalingsverkeer vast te lopen doordat het publiek zilvergeld

oppot en bankbiljetten in betaling aanbiedt om zilvergeld terug te krijgen. Dat leidt tot
weigering van bankbiljetten en geruchten waardoor men poogt biljetten bij de Bank in specie
om te wisselen. Uitgifte van staatspapiergeld (zilverbons) geefr een gedeeltelijke oplossing. Bij
de beurssluiting en de daarmee gepaard gaande bevriezing van het prolongatiestelsel speelt de
Bank een rol door de geldgevers een krediet beschikbaar te stellen van 200 miljoen gulden en
later, na heropening van de beurs, geblokkeerde kredieten over te nemen. De minimale
gronddekking van veertig procent wordt in verband daarmee teruggebracht tot twintig pro-
cent. Stimulerend op de ontwikkeling van de internationale discontomarkt werkt haar bereid-

willigheid accepten in disconto te nemen. De Bank verklaart in 1917, met de bedoeling

Nederland een blijvende plaats in het internationale financiéle verkeer te geven, achter de

banken en bankiers te staan in het tot ontwikkeling brengen van het rembourskrediet. Haar
bijdrage wordt vooral na 1918 verwezenlijkt.l2

Expansie en concentratie in het handelsbankr~ezen

De al in 1895 aangevangen verhoogde activiteit in het handelsbankwezen zet zich voort. De
oorzaak is de groei van het bedrijfsleven. Tientallen banken worden opgericht. Het zijn meestal

kleine bedrijven en er zijn er die slecht worden geleid en zaken entameren die hun financiële

kracht te boven gaan. De sterfte onder deze banken is dan ook groot. De nieuwvorming is erwel
maar wortelt niet gemakkelijk. Het neemt niet weg dat toch per saldo het aantal banken in
Amsterdam toeneemt. I s
Het gevestigd bankwezen maakt meer indruk en niet alleen in de kwantitatieve verhoudingen

maar ook in de beweging van concentratie en de oriëntering op andere kredietvormen. Het
grootbankbedrijf ondergaat de invlced van de gunstige conjunctuur die het bedrijfsleven tot

nieuw leven wekt en komt geleidelijk tot ontwikkeling. Met voorzichtigheid slaat men nieuwe

wegen in. De banken verstevigen hun positie door verbreding van de financiéle basis. Veruit de

grootste twee handelsbanken zijn in 1913, gezien de post debiteuren, de Twentsche Bankver-
eeniging en de Amsterdamsche Bank. Debiteuren verdubbelen daar ruimschoots in de jaren
vanaf 1903 tot de eerste wereldoorlog. De deposito's en crediteuren van beide banken verdub-
belen eveneens. Meer in het bijzonder is de Twentsche Bankvereeniging bovenal de bankier van
de Twentse fabrikanten maar drijft ook een levendige wissel- en fondsenhandel en neemt

menigmaal aan emissiezaken deel, terwijl de Amsterdamsche Bank een hoofdrol speelt in

emissiezaken en consortiale deelnemingen. Haar bedrijvigheid in kredietzaken is eveneens niet

gering. Op de derde plaats in Amsterdam komt de Incasso-Bank, maar wel op grote afstand van

de eerste twee, ze is ongeveer half zo groot. Indrukwekkend is haar grcei sinds 1903, de post

debiteuren wordt drie tot vier maal zo groot en de crediteuren en deposito's zijn zes maal zo

groot als in 1903. Hoewel ze zich ook met de fondsenhandel bezighoudt is ze in de eerste plaats

kredietbank. De Kas-Vereeniging is de vierde in grootte en heeft de maat van een derde gedeelte
van de Amsterdamsche Bank. Groei is daar wel aanwezig vanaf 1903 maar die is beslist niet

groot te noemen. Dan volgen Labouchere, Oyens 8c Co's Bank, de Credietvereeniging, de

C~ntvang- en Betaalkas, de Amsterdamsche Liquidatiekas en de Disconto- en Effectenbank.
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Maar bij die laatste is de post debiteuren twee miljcen ongeveer (wij meten hier steeds naar de
post debiteuren), dat wil zeggen een dertigste van de grootte van deAmsterdamsche Bank. Het
aantal koplopers is dus gering en wordt op grote afstand gevolgd door anderen. De veruit
allergrootste instelling is de Nederlandsche Handel-Maatschappij, waarvan, ter indicatie, de
post debiteuren een derde groter is dan die van de Amsterdamsche Bank. Haar betekenis als
bank is moeilijk aan te duiden, zij dcet meer dan bankzaken; haar handelsbedrijf speelt in de
balansposten mee. Dergelijke mengvormen zijn ook de Nederlandsch-Indische Handelsbank
die behalve het dcen van bankzaken ook deelneemt in cultuurondernemingen. De Koloniale
Bank dcet niet anders. Kleiner, maar yua grootte niet eens vergelijkbaar, wil men tenminste niet
vervallen in termen aLs twintigste delen en dergelijke, zijn de Nederlandsch-Indische Crediet- en
Bankvereeniging, de Buitenlandsche Bankvereeniging (met als hoofdterrein de fondsenhandel),
en de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika. Indnikwekkende namen en kleine kapitalen, en
van minder belang voor Amsterdam en Nederland door hun gerichtheid op het buitenland. De
Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij doet alleen bankzaken en is te Batavia geves-
tigd. De Javasche Bank heeft wel enige betekenis voor de geldmarkt geuen de prolongaties,
evenals, maar veel minder, de Surinaamsche Bank.14
Behalve de grcei van het aantal en van de omvang van de banken vindt een aantal fusies en
overnemingen plaats. De Amsterdamsche Bank neemt in 1904 de bankiersfuma Stadnitsky 8c
Van Heukelom over en neemt in 1907 het Amsterdamsch Wisselkantoor in zich op. Maar dé
verrassing voor de Nederlandse financiéle wereld is de samenvceging in 1911 van de Rotter-
damsche Bank en de Deposito- en Administratiebank onder de naam Rotterdamsche Bankver-
eeniging (Robaver). Twee grote instellingen uit Rotterdam formeren zich tot één met als
belangrijke drijfveer de wens van beide instellingen om een kantoor te vestigen in Amsterdam
en daarmee een eigen vertegenwoordiging te krijgen op de voornaamste geld- en kapitaalmarkt
in Nederland. In Amsterdam maakt men zich ongerust over de concutrentie van de nieuwe
combinatie die immers de derde in grootte is na de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de
Twentsche Bankvereeniging. De ongenistheid wordt nog groter wanneer de combinatie een
belang weet te verwerven in de firma Determeijer Weslingh 8c Zn. waardoor zij tcegang krijgt
tot de Amsterdamse effectenbeurs. De stappen van de beide Rotterdamse banken staan bekend
als het begin van de concentratie in het Nederlandse bankwezen. Daarmee wordt bedoeld dat
een groot gedeelte van de kracht van het handelsbankwezen geconcentreerd raakt bij een klein
aantal instellingen. In 1913 bijvoorbeeld beschikken de grote drie (Amsterdamsche Bank,
Rotterdamsche Bankvereeniging en Twentse Bankvereeniging) met de van hen afhankelijke
banken over 53 procent van de gelden van derden van de banken waarvoor cijfers beschikbaar
zijn, voonover die banken hun werkkring niet voornamelijk buiten Nederland hebben.is
De concentratie is eerder trouwens ook al niet gering maar komt nu voor het eerst flink in de
belangstelling te staan door de combinatie met een fusie en nog wel van Rotterdamse instel-
lingen. In verband daarmee worden de kapitaalsvergrotingen van de Amsterdamsche Bank en
de Nederlandsche Handel-Maatschappij wel beschouwd als antwoord op de bewegingen van de
Robaver.lfi Een en ander neemt trouwens niet weg dat het aantal banken in Nederland toe blijft
nemen. Daarin zal pas, en dan nog tijdelijk, verandering in komen in 1916 wanneer de
grootbanken hun invlced in de provincie uitbreiden.
De concentratiebeweging is volgens A.M. de Jong een symptoom van de verandering in de
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taakopvatting van het handelsbankwezen die in deze jaren doorbreekt. Het is alsof er een
nieuwe wind gaat waaien. De passieve houding tegenover het bedrijfsleven begint plaats te
maken voor interesse. Men begint het tot zijn taak te rekenen om in een aanvangsstadium
risico's te aanvaarden in de kredietverlening om zich daar vervolgens van te ontdoen door de
cliënten te helpen met emissies van aandelen en obligaties. Daarmee is de kern van het
gemengde bankstelsel getekend en tevens de achtergrond geschetst van het belang van de
toegang tot de beurs. Trouwens ook de wijze waarop de beide Rotterdamse banken elkaar
aanvullen blijkt hierom van betekenis; de Rotterdamsche Bank had zich namelijk tot dusver
voornamelijk beziggehouden met kredietverlening aan het bedrijfsleven, terwijl de Deposito- en
Administratiebank was gespecialiseerd in effectenzaken.
Eenmaal aangevangen zet de concentratie door. Labrouchère, C~yens 8c Co's Bank wordt in
1913 overgenomen door de Robaver. De Credietvereeniging die zich niet meer exclusief tot de
kredietverstrekking wil bepalen maar ook tot het dcen van effecten- en van bankzaken in het
algemeen, fuseert in 1918 met Wertheim 8c Gompertz tot de Bank Associatie. De Nederlandsche
Handel-Maatschappij neemt in hetzelfde jaar Jan Havelaar 8c Zoon te Rotterdam over.l ~
Hoofdoorzaak van de expansie en concentratie is de groei van het bedrijfsleven die om meer
kapitaal en om grotere banken vraagt. Er zijn meer factoren. Het gemengde bankstelsel is
bijvoorbeeld alleen mogelijk bij grotere instellingen aangezien die alleen in staat zijn delen van
een emissie die niet geplaatst kunnen worden voor eigen rekening te houden zonder dat
daardoor de liquiditeit te veel géunmobiliseerd wordt. Bevorderlijk voor de concentratie is
natuurlijk ook de drang naar machtsuitbreiding en in de sfeer van de bankleiding valt te denken
aan nieuwe persoonlijkheden die weinig meer verbonden zijn met de tegenslagen in de eerste
jaren na de oprichting. Een rol kan eveneens de achterstand van de Rotterdamsche Bank
gespeeld hebben. Juist de kleinste van de grote drie is de eerste die nieuwe wegen zoekt.
Is eenmaal een zekere omvang bereikt dan beginnen zich ook buiten de sfeer van de kredietver-
lening voordelen af te werpen. In het algemeen al boezemen grote instellingen meer vertrou-
wen in dan kleine. In het betalingsverkeer komt daar bij dat aansluiting bij een grote instelling
voorde cliénten betekent dat minder met contant geld betaald hceft te worden en meer gebruik
kan worden gemaakt van overschrijving van de ene rekening naar de andere bij dezelfde bank.
Voor de bank zelf draait die girale betalingswijze uit op een geringer liquiditeitsverlies bij
kredietverlening wat weer de expansiemogelijkheden vergroot. Kostenbesparing treedt op in
het compenseren van koop- en verkooporders van effecten die niet meer door verschillende
banken naarde beurs worden gevoerd maar binnen een bankconcern in elkaar worden gesloten
waarna slechts het restant de beurs bereikt.
In het algemeen is overigens geen grote winststijging te verwachten van de expansie en
concentratie. Die is er volgens W.M. Westerman alleen wanneer de kosten van de filialen
beperkt kunnen blijven en niet als eis gesteld wordt dat iedere vergroting van de vreemde
middelen gepaard moet gaan met een evenredige vergroting van het aandelenkapitaal. Voor
Nederland is de winstbijdrage speciaal als gevolgvan de expansie en concentratie niet bekend. l g
De mate van expansie van het bankwezen blijkt uit de volgende reeks.
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Kapitaal en reaerves van algemene banken van 1900-19Y3

in min. guldens per ultimo
Jaar. 1900 I903 1908 1913 1918 1923

kapitaal en reserves: 88,9 1 I 1,6 138,7 188,1 371,0 546,3

Bron: Financiële instellingen in Nederland 1900 -1985. bk. 39

Afgezien van de oorlogsjaren waarin de inflatie een sterk vertekend beeld geeft, neemt de
kracht van de handelsbanken het meest tce in de jaren 1908-1913.
De oorlog geeft nog een andere wending aan het bankwezen. Vergeleken bij de toestand elders
is de economische en financiéle tcestand hier gezond, de munt stabiel. Veel vluchtkapitaal van
Duitse en Oostenrijkse origine stroomt naar ons land. De discontomarkt komt tot verbrede
ontwikkeling wanneer Londen, ook voor de Nederlandse handel een belangrijk accept- en
financieringscentnun, voor vele landen niet meer bereikbaar is. Amsterdam gaat als vervanger
optreden.19
Ten tijde van de beurssluiting (29 juli 1914) bedraagt de krediet- verlening door de Nederland-
sche Bank 157 miljcen, die door de grotere particuliere banken 283 miljcen en het beurskrediet
325 miljcen. Het beurskrediet blijkt verreweg het grootste onderdeel van de geldmarkt en
daarbinnen is de prolongatie het voornaamste onderdeel. Een veel minder grote rol spelen de
daggeldleningen en voorschotten in rekening-courant op onderpand van effecten. Door de
beurssluiting krijgt de prolongatiemarkt een ernstige schok. Toch blijft die markt groot en loopt
pas terug in de crisis van 1929. Een gevolg van de instorting is wel dat de prolongatiemarkt meer
in handen komt van de banken. De crisis op de prolongatiemarkt doet de neiging toenemen
geld op korte termijn aan het bankwezen toe te vertrouwen in plaats van het op prolongatie uit
te zetten. Maar nog steeds bereikt het grootste deel van de op prolongatie uit te zetten gelden
direct de beurs zonder bemiddeling van de grootbanken.2o
Resumerend is het belangrijkste effect van de expansie en concentratie dat er nieuwe verbindin-
gen ontstaan. Die tussen bedrijfsleven en bankwezen, tussen banken, bankiers en kassiers
onderling, tussen bankwezen en beurs deeLs met uitschakeling van de commissionairs en die van
het bankwezen met het prolongatiebedrijf. In geografische zin is nieuw de verbinding tussen
Amsterdams- en Rotterdams bankwezen en de provincie zoals wij nog zullen zien.

Bedri~leaen en banken ojl de beurs

De effectenbeurs raakt in de onderhevige periode volledig gèintegreerd in de Nederlandse
economie als kapitaalverschaffer aan het binnenlandse bedrijfsleven. De tceneming van het
totale bezit aan effecten in Nederland van 1890 tot in de jaren 1913-1915 komt voor maar liefst
drie vierde gedeelte voór rekening van binnenlandse fondsen. Dit totale bezit neemt in waarde
toe van 3600 naar 6000 miljcen gulden. De variatie blijkt uit het aantal van de soorten dat alleen
al wat betreft Nederlandse en Nederlands koloniale fondsen grceit van 243 naar 956 in dezelfde
jaren. Zo bemiddelt de beurs in de financiering van het bedrijfsleven maar nu geholpen door het
moderne kredietapparaat van de banken dat plaatsing mogelijk maakt van de emissies en zo
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bijdraagt tot uitbreiding van het effectenbezit. Het bankwezen leidt in feite de kapitaalstroom
van en naar de effectenbeurs. Inmiddels betekent het bankwezen voor de commissionairs ook
concurrentie. Om die reden verschaft de Rotterdamsche Bankvereeniging zich toegang tot de
effectenbeurs via de fuma Determeijer Weslingh 8c Zoon en omzeilt zij op die manier in 1911 de
lidmaatschapsaanvrage. De Nederlandsch- Indische Handelsbank en deJavasche Bank worden
later in hetzelfde jaar, na aanvrage, niet tcegelaten. Tevoren is de uitschakeling van de vrije
concurrentie in de effectenhandel via de provisieovereenkomst van de Amsterdamse Vereeni-
ging voor den Effectenhandel met de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam en de
Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de provincie in 1905 al te beschouwen als een
belangengemeenschap tegen de grote banken. Nog voor de Wereldoorlog zal de Amsterdamse
Vereeniging voor den Effectenhandel het tcelatingsbeleid veranderen. Men hceft niet meer het
effectenbedrijf als hoofdbedrijf uit te cefenen in Amsterdam volgens de reglementen van 1913;
het ballotage-systeem wordt vervangen door formele eisen. Zonder verzet gaat het niet. Een
voordracht van B 8c W van Amsterdam aan de gemeenteraad om de effectenbeurs der
Vereeniging te bestemmen tot publieke effectenbeurs béinvlcedt de houding van de Vereeni-
ging in deze. De provisieovereenkomst en de nieuwe, minder exclusieve manier van ledentoela-
ting maken een einde aan het eerdere axioma dat deAmsterdamse effectenhandel eigenlijk is te
beschouwen als de Nederlandse effectenhande1.21
De strijd om de notering richt zich in deze periode tegen het middenkcersstelsel. Het wonder
van de middenkcers, letterlijk zo genoemd, is de mogelijkheid om tot winst te komen als men
een aan- en verkooporder tot eenzelfde koers geeft. Reden voor het wonder is dat voor beurs
gegeven ongelimiteerde orders worden afgerekend tegen het rekenkundig gemiddelde van
hoogst- en laagst gedane koersen en voorbeurs gegeven gelimiteerde orders worden uitgevoerd
tegen koerslimites ofde gunstiger gelegen middenkcers. De laatstgenoemde regel is het wonder
van de middenkoers. Voordeel van het stelsel is dat het publiek kan denken evengced af te zijn
als anderen; voor de provinciale handelaars en voor de banken geeft het gelegenheid tot
clearing van orders. Dat is tegelijk het nadeel voor de beurs; de omzet daalt.
Nadeel voor de commissionairs is dat zij laag mceten kopen en hoog mceten verkopen wat
aanleiding geeft tot geknoei met de noteringen.
Toch is het stelsel zo ingeburgerd dat de strijd, die losbreekt in 1905, voorlopig in 1914 beslecht
wordt ten gunste van de middenkcers.22
De oorlogstoestand geeft voor het eerst aanleiding tot overheidsingrijpen. De eind juli 1914
uitgebroken paniek leidt tot koersdaling en opvragi~g van geld door de geldgevers. Prolongatie-
posten kunnen nauwelijks opnieuw worden ondergebracht. Verdere koersdaling leidt er toe dat
men moeilijk het vereiste surplus kan fourneren. De dreiging van een instorting der kcersen en
executie van prolongatieposten noopt het bestuur van de Vereeniging ertoe de beurs te sluiten.
Executie van prolongatieposten is dan niet meer mogelijk; de geldgevers zien hun uitzettingen
bevriezen. De banken'vormen met de steun van de Nederlandsche Bank een syndicaat om geld
ter beschikking te stellen indien men van de notmale kredietmethoden geen gebruik kan
maken.
Dat kalmeert. Daarna mcet het herstel van de prolongatiemarkt volgen: de afwikkeling van de
oude posten en heropening van de mogelijkheid tot afsluiting van nieuwe leningen. De
Beurswet 1914 stelt daarvoor de regelingen vast. De geldnemers krijgen de tijd hun verplichtin-
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gen geleidelijk na te komen; een hulp voor de geldgevers is de mogelijkheid fondsen te
herbelenen. De Beurswet zorgt ermede voor dat de beurs op 9 februari 1915 haar poorten weer
kanopenen. De verbreding van de beurs met het provinciale element blijkt nogeens wanneer in
de Commissie van Deskundigen voor de uitvcering van de Beurswet Dr. D.F. Scheurleer,
voorzitter van de provinciale Bond, zitting neemt.2s

S. Rotterdams bankwezen: volgend en benaderend

Geheel anders dan in Amsterdam verloopt de ontwikkeling van het betalingsverkeer in Rotter-
dam. Kassierspapier als betaalmiddel aan derden circuleert niet in Rotterdam. Tot 1909 worden
nagenoeg alle betalingen, zelfs tussen banken, in de effectenhandel en door de grote onderne-
mingen op het gebied van de gcederenhandel en de industrie, nog in chartaal geld vemcht. Pas
in 1910 gaan negen Rotterdamse firma's en banken over tot instelling van een onderlinge
clearing via de bemiddeling van de bijbank van de Nederlandsche Bank.
De al genoemde ontwikkeling van het handelsbankwezen brengt met zich mee dat bijvoorbeeld
de firma R. Mees 8c Zoonen, die trouwens wel expandeert en bijkantoren buiten de stad vestigt,
zich geleidelijk aan met een bescheidener plaats tevreden mcet stellen achter de grote banken
met hun net van bijkantoren. De firma Gebrceders Chabot verzet de bakens bewust, gedrongen
door de concurrentie van de banken, rond 1908. Zuivere kassier is Chabot al eerder niet meer
door de kredietverlening. Door het aantrekken van deposito's en de handel in buitenlandse
wissels gaat het nog meer de richting van het bankbedrijf uit. De beide laatste activiteiten
maken ook de bronnen van de bruto winst uit terwijl dit eerder het geval was voor de provisie-
en assurantiecourtage. Chabot vindt aldus aansluitingbij de versnelling in de economische grcei
van Nederland en Rotterdam. In de oorlogsjaren zullen de inkomstenbronnen toenemen door
de assurantie-courtage wegens molestverzekering en de provisie wegens garantie aande N.O.T.
ten behceve van rekeninghouders. Het rendement van de firma is voortreffelijk maar zorgelijk
is de verhouding tussen balanstotaal en eigen vermogen. Uit die zorgelijke verhouding vlceien
neigingen tot samenwerking voort. Een poging tot samenwerking met Milders en Gleichman,
een bankiers-, kassiers en effectenfirma te Rotterdam mislukt omdat de Amsterdamse firma
Patijn, Van Notten 8c Co. hierin voor is. Met deze firma wil Chabot niet in zee gaan in verband
met de aanstelling van een `outsider' tot procuratiehouder. Voorstellen tot fusie, afkomstig van
de Credietvereeniging en Wertheim 8c Gompertz en van de Twentsche Bank in 1917, lopen op
niets uit. Voorlopig beperkt de firma G~ebr. Chabot zich er tce commanditair kapitaal te vormen
en te vergroten. Het is niet vreemd dat de Amsterdamse instellingen deze firma als fusiepartner
zien. Er bestaat al een sterke verweving met Amsterdam, want van de omzet op rekeningen van
binnenlandse correspondenten loopt meer dan de helft via Amsterdam.24
De ontwikkeling van het handelsbanlcwezen in Rotterdam loopt parallel met die in Amsterdam;
de schaal is kleiner. Particuliere bankiers afgezien van Mees en Chabot zijn er al niet meer in
Rotterdam. De bijbank van de Nederlandsche Bank vertoont een soortgelijke ontwikkeling als
de hoofdbank; de kredietverlening neemt toe, maar de totale kredietverlening door de handeLs-
banken stijgt sterker. De firma Marx 8c Co. wordt een naamloze vennootschap, Marx Sc Co's
Bank, in 1906. Ook bij een Rotterdamse kredietvereniging, het Onderling Crediet, verdwijnt het

54



DE BOND TOT 19t9: `IN HET VELD'

onderlinge karakter en net als in Amsterdam ontstaan er banken die al weer snel verdwijnen. De
opzienbarende rol van de Robaver in Amsterdam kwam al naar voren. Daarbij bleek al dat ook
in Rotterdam de banken een rechtstreekse verbinding met de Amsterdamse effectenbeurs
prefereren. In Rotterdam bestaat nu eenmaal geen belangrijke effectenbeurs.25

4. Provinciaal bankwezen

Handelsbanken: doorgaandegroei gevolgd door contentratie

Na het ontwaken in de tweede helft van denegentiende eeuw treedt er een heftige bercering op
onder de banken in de provincie. Er manifesteert zich aanvankelijk een doorgaande en sterkere
nieuwvorming die echter in deze periode begeleid wordt door het verdwijnen van een aantal
banken als gevolg van opheffmg, liquidatie, faillissement en een enkele overneming. Zodoende
is de uiteindelijke grcei veel geringer dan in dejaren voor 1904. Toch blijft het aantal banken
tcenemen. Het jaar 1916 brengt de ommekeer. De concentratiebeweging in het Nederlandse
bankwezen manifesteert zich dan krachtig in de provincie. De beweging is zo sterk (tientallen
banken worden overgenomen) dat ondanks de oprichtingen die plaats blijven vinden, de
eerdere groei van het aantal banken nu omslaat in een dalende beweging (vergelijk figuur II).

Figuur II Aantalóandebbanlen in de provincie van 1903-1919 (per ultl.

Bron: bijlage II
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Dit globale beeld kan nog wel worden aangescherpt. Maar het blijft noodgedwongen benade-
rend aangezien van afzonderlijke provinciale banken niet veel bekend is. Per bank kennen wij
geen oprichtingsmotieven bijvoorbeeld en evenmin is bekend hceveel banken hun bedrijf
moeten beëindigen door vastlopende kredieten ofdoor effectenspeculaties van hun cliënten of
om nog andere redenen.

Rich men's panit

Topjaar wat betreft het aantal faillissementen van provinciale banken is het jaar 1907.26 Zes
banken bezwijken, bovendien zijn er nogtwee die zonder faillissement de zaken beéindigen. Het
heeft zijn oonaak in effectenspeculaties. Omstreeks de jaarwisseling van 1906 naar 1907
namelijk vat in Nederland de mening post dat de noteringen ter beurze in New York ongeveer
hun laagste stand hebben bereikt. Voornamelijk kleine beleggers, over het hele land verspreid,
kopen daarop Amerikaanse fondsen, grotendeels met geleend geld. Bij de Nederlandsche Bank
kunnen de speculanten niet terecht voor de financiering. Zij wenden zich tot de beurs en in de
provincie tot de lokale kassiers en kleine handelsbanken die dan gewoonlijk via hun Amster-
damse relaties op de beurs terugvallen. Dekracht op de beurs in New-York, de `rich men's panic'
in maart 1907, zet een domper op de kooplust voor `Amerikanen'. Maar de schrik is snel
vergeten en een deel van het Nederlandse publiekhervat de aankoop van Amerikaanse fondsen
in de verwachting van koersstijging. Daaraan komt een einde door de forse koersdaling aan de
New-Yorkse beurs begin augustus. De Amsterdamse effectenbeurs wordt het toneel van een
reeks executoriale verkopen wegens onvoldoende ovenvaarde die onrust wekt. In de financiële
sector doen zich faillissementen voor; een vertrouwenscrisis breekt uit. De gang van zaken in de
provincie geeft grote zorg. Daar gaat door de aanhoudende daling van Amerikaanse en andere
fondsen menige nog kort tevoren zowel financieel als moreel vollcomen solide geachte krediet-
instelling te gronde als gevolg van roekeloos gedobbel ter beurze in Amsterdam.27
Meer in het algemeen doet zich een opvallend verschijnsel voor bij de instellingen waarvan het
bedrijf eindigt. Van de oudere banken (dat wil zeggen opgericht tm het jaar 1903) blijkt een veel
kleiner deel te verdwijnen dan van dejonge banken (opgericht van 1904 tm 1919). De oudere
weten zich beter te handhaven, ze zijn sterker. Een bevestiging hiervan geeft J.P. van Tienhoven
die er in 1910 op wijst dat de banken (dat wil zeggen de jongere instellingen) over de hele linie
door de privé-bankiers worden geslagen.28 Daar komt verandering in voor de jaren na 1915
wanneer de grote overnamebeweging begint. Weliswaar liquideren of failleren de jongere
banken ook dan nog meer maar van de oudere banken wordt een veel groter deel (drie maal zo
veel) overgenomen.
Kennelijk zijn de kansen om overgenomen te worden voor de jongere banken kleiner en blijft
hen niets anders over dan te liquideren.
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Tabel III: Verdwijning van provinciale banken van 1904-1919 om reden van:

oplu~ing, liqr~idatie,
Jaillissement ovnneming, samrngaan totan!

aantal percrntage aantal percrntage aantal fierccntage

uit de grcep van 192 oudere banken
opgeticht t~m I903 24 13 57 90 81 43
uit de groep van 96 jongere bankrn
opgericht van 1904 t~m 1919 18 19 20 10 38 29

Bron: bijlage II

Motieven voor o~richting en groei

Ondanks het verdwijnen van veel banken is het aantal oprichtingen aanvankelijk toch groter.
Per saldo neemt het aantal banken ieder jaar tce tot en met 1915. De vraag rijst wat meer in het
algemeen de factoren ktuulen zijn die de oprichting aannemelijk kunnen maken. Te denken valt
daarbij aan de ontwikkelingen op gebieden waarop de provinciale instellingen actief zijn: de
effectenhandel, de kredietverlening en het incassobedrijf maar ook de bemiddeling in hypothe-
ken en verzekeringen.
In het algemeen zal de tceneming van het Nederlandse effectenbezit, van 3,6 miljard gulden in
1890 naar 6 miljard gulden in 1914, van invloed zijn op de groei van het aantal provinciale
instellingen. Daar komt bij dat het effectenbezit verschuift naar de provincie. Gestimuleerd
door de economische grcei van de buiten Holland gelegen provincies bevindt, bijvoorbeeld in
1910, meer dan de helft van de nationale beleggingen in aandelen en obligaties zich in handen
van provinciale ingezetenen.29
De groei van dit effectenbezit dcet ook een toeneming verwachten van het prolongatiebedrijf in
al zijn varianten en aangenomen dat er niet te veel neutraliserende tendenzen werkzaam zijn
(bijvoorbeeld verandering in de neiging om met eigen middelen effecten te kopen). De geldne-
mers zijn hier immers voornamelijkkopers van effecten die niet contant kunnen betalen envoor
het overige de effectenbezitters die om een ofandere reden tijdelijk contanten nodig hebben en
deze op basis van effecten opnemen. De provinciale instellingen staan hier tussen deze geldne-
mers en de uiteindelijke geldgevers (het bedrijfsleven, instellingen die aan hen toevertrouwde
middelen beleggen zoals venekeringsmaatschappijen, spaar- en hypotheekbanken en ook
particulieren). Welke plaats de provinciale instellingen als sluis naar de beurs innemen blijkt uit
cijfers van het jaar 1914. Zij nemen dan van de 325 miljoen ter beurze opgenomen gelden 128
miljoen gulden voor hun rekening. Op deze wijze is de provinciale effectenhandelaar betrokken
bij de financiering van het effectenbezit. De verdienste bestaat uit de zogenaamde opslag op de
prolongatie-rente. De beurscorrespondent brengt de prolongatie-rente vermeerderd met een
opslag van 0,9 procent (op jaarbasis) in rekening aan de provinciale commissionair. Deze op ujn
beurt brengt de prolongatie-rente in rekening bij de particulier in de provincie maar dan
vermeerderd met een opslag van 1,2 procent. (Vergelijk hoofdstuk III: plaatselijke verenigingen
en het remmen van de reglementering).go
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Een kwantificering van de andere belangrijke manier van kredietgeving, die tegen afgifte van
promessen, is mceilijker te geven. Enige indruk kunnen de disconteringen van de provinciale
instellingen bij de Nederlandsche Bank geven. Enige indruk: want het kwantum promessen dat
ondergebracht wordt bij de Bank is wel bekend maar niet het kwantum dat men bij anderen
plaatst of helemaal niet plaatst. De discontoportefeuille bij de agentschappen van de Bank
neemt tce van 36,2 miljoen in het bcekjaar 1903-1904 naar 45,2 miljoen in het bcekjaar
1913-1914. Het sterker worden van de vraag naar krediet door de toenemende activiteit in het
bedrijfsleven en het gegeven dat de middelen waarover de provinciale instellingen in eigen
bedrijf voor hun kredietgeving beschikken geen gelijke tred houden met de toenemende
kredietvraag, noopt hen om van de discontofaciliteiten van de Nederlandsche Bank nog steeds
een zo intensief mogelijk gebruik te maken. Niet voor een betrekkelijk korte periode maar
permanent. De discontoportefeuille bij de agentschappen is in het bcekjaar 1913-1914, bijna
twee maal zo groot als die van de hoofd- en bijbank tezamen. De provincie heeft nog steun
nodig.s~
In latere jaren weet de Nederlandsche Bank zich van deze door haar steeds ongewenste tcestand
te ontdoen. Behalve het begin van de bankconcentratie spelen nog twee omstandigheden de
haar daarbij in de kaart. In 1916 signaleert Vissering verheugd dat er een nieuw soort
discontomateriaal begint te ontstaan, voortvlceiende uit de grcei van het accept-krediet in
Nederland. Dit ncemt hij het neusje van de zalm en het vormt een alternatief voor de
kredietpromessen. Het kwam naar zijn zeggen voor dat promessen werden aangeboden van een
boer die een geit mcest kopen, van een ander die een nieuw pak kleren mcest betalen en van
een predikant die pianolessen aan zijn dochtertje mcest laten geven. Aangezien al die mensen
het niet konden betalen, tekenden zij maar een papiertje dat zijn weg naar de Bank trachtte te
vinden. Dit kwam ook in grotere bedragen voor. Men verschafte dan krediet dat in feite
hypotheek of aandelenkapitaal mcest zijn omdat het geld bij voorbeeld vastgelegd was in
toonbanken in de winkel en in de verf op de voorgevel.s2 Behalve de mogelijkheid voor de Bank
om over te gaan opeen ander soort discontomateriaal krijgt het bankwezen de kans om een deel
van de promessen af te wikkelen. Die kans ontstaat door de blcei van verschillende bedrijfstak-
ken (b.v. de bouw waar men wel financierde met promessen) en het daarmee in gunstiger
financiële omstandigheden komen van debiteuren. De discontoportefeuille van de agentschap-
pen daalt tot 9 miljoen gulden in 1917-1918 terwijl dat in 1918-1914 nog 45 miljoen was!
Vissering wijst er in 1917 op dat dit de kans is om van het promessekrediet af te komen. De Bank
waarschuwt nadrukkelijk dat, hcewel zij in de tijd van hevige crisis wel tijdelijk dergelijk papier
heeft aangenomen om de betrokkenen in de mceilijkheden te steunen, zij in de tcekomst
dergelijk papier niet aan zal nemen. Zij zal niet meer voornamelijk letten op de gegcedheid van
de handtekeningen maar ook op de ooczaak van het ontstaan van de promesse. De bank die
dergelijk papier wel aanneemt kan het niet meer verder disconteren bij de Nederlandsche
Bank.ss

Incassobednjf, hypotheken en verzekeringen

Behalve in de effectenhandel en de kredietverlening bestaat het werkterrein der provinciale
instellingen in het incassobedrijf en de bemiddeling in hypotheken en verzekeringen. De
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toename van het incassowerk is bij gebrek aan gegevens mceilijk te schatten. Iets van de
aantallen instellingen die zich met de verschillende werkzaamheden bezig houden, wordt
zichtbaar door tellingen uit het Financieel Adresbcek. Buiten Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag zijn er in 1912 in 229 plaatsen 889 instellingen.s4 Alleen incassowerk dcen 17 bedrijven,
124 doen alleen de commissiehandel in effecten. Dan houdt de specialisatie op want 190
bedrijven becefenen de commissiehandel in effecten en doen eveneens kassierswerk; 77
bedrijven combineren de commissiehandel en het kassierswerk met het bankvak en 20 bedrij-
ven zijn commissionair en bankier. Zuiver incassowerk doen 17 bedrijven maar 267 anderen
doen het dus ook. Men incasseert niet alleen plaatselijk maar tevens voor elkaar en voor
Amsterdamse en Rotterdamse banken en kassierderijen.
Een speciale plaats neemt de provincie in op het gebied van de hypotheekbanken. In de
provincie zijn in 1912 57 van het totale aantal van 96 hypotheekbanken gevestigd. In de sector
binnenlandse hypotheek- banken vinden wij in 's-Gravenhage zelfs meer instellingen dan in
Amsterdam dat overig.ens wel de toon aangeeft op het gebied van de buitenlandse werkende
hypotheekbanken. Behalve het grote aantal vestigingen in de provincie beschikken vele hypo-
theekbanken over een uitgebreid net van agentschappen die vaak waargenomen worden door
provinciale bankiers. De grcei van het aantal hypotheekbanken betekent hierin dan ook een
bijna vanzelfsprekende uitbreiding van het werkterrein.~5
Als laatste belangrijke tak van bedrijf voor de provinciale instellingen verdient het verzekerings-
bedrijf de aandacht. Dit bedrijf verandert na de jaren zeventig der negentiende eeuw in hoge
mate. De brandver~ekering ontwikkelt zich verder en er komen nieuwe soorten verzekering
zoals de glasveraekering, waterleidingschadeverzekering, bedrijfsschadeve~zekering en inbraak-
vercekering. Sinds 1880 is er sprake van eensterke tceneming van het aantal levensverzekerings-
bedrijven.s6

Samensmelting met de grootbanken

Alles bijeen vormen voor het provinciaal bankwezen de uitbreiding van het effectenbezit, het
kredietbedrijf, het incassowerk, het hypotheekbankbedrijf en het vercekeringsbedrijf de motie-
ven om uit te breiden zowel in grcei van bestaande banken aLs in oprichting van nieuwe
instellingen. De karakteristiek van het provinciale bankwezen in de oorlogsjaren is samensmel-
ting. De concentratiebeweging die zich uit in samenwerking, fusie ofoverneming, wordt in de
provincie vcelbaar na 1915. Dan beginnen de samensmeltingen met de stedelijke grootbanken
en de verbindingen binnen de provincie. Voor die tijd is al sprake van invlced van de
grootbanken in de provincie maar aanzienlijk is deze niet. Wat er wel is, heeft de vorm van
dochterinstellingen of deelnemingen.
Het meest indrukwekkend op dit gebied is de Robaver. De grootste invlced in de provincie weet
zij te verwerven via haar dochterinstelling de Nationale Bankvereeniging (in de wandeling
Natobank genaamd). Deze, opgericht in 1916 en geveságd te Utrecht, is een fusie van vier
provinciale instellingen (waarover de Robaver trouwens al de meeste zeggenschap heeft) en een
belangrijke deelneming van de Robaver zelf. In hetzelfde jaar sluiten zich nog 8 bankbedrijven
aan en in 1917 nog 24. Met een gestort kapitaal van 5 miljoen gulden is de Natobank meteen de
grootste provinciale bank aangezien ze daarmee de Geldersche Credietvereeniging van de
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eerste plaats verdringt. De vorm is nieuw. De overige grootbanken vallen bij deze aantallen
overnemingen geheel in het niet (vergelijk onderstaande tabel):

Tabel IV: Aantal overnemingen van provinciale bsnken door veischillende grootbanken van 1913-1919

]913 1914

Robaver
Natobank
Incasso-Bank
Amsterdamsche Bank
Twentsche Bankvereeniging

Bron: bijlage I

1

1915 1916 1917 1918 1919

I 1

I1 24 2 3

2 4
1 I

1 1

De tegenstelling wordt nog groter wanneer wij er rekening mee houden dat de Twentsche
Bankvereeniging met de twee banken die zij overneemt al veel eerder een nauwe relatie heeft.
Toch vergroten ook de andere grootbanken hun invlced zij het afgezien van de overnemingen,
op een andere manier:

Tabel V: Belangen van grootbanken in de provincir ontataan in do periode 1904-1919

naam van dt prouinciale insttUing:

Robaver 37: Bank van Huydecoper 8e Van Dielen,
Utrecht

Bloembergen 8c Zonen's Bank, Leeuwarden
Zuid-Nederlandsche Handelsbank, Tilburg
Eindhovensche Bankvererniging
Truenttcke Bankvnteniging 38: Firtna C.Beli. Baurichter,

Oldenzaal

Groninger Bank
Venlosche Bank
Bank van Wisselink, Alkmaar

Amsterdamsche Bank S9: Heerlrner Bank

S.D. Lanlchuyzen 8c Co's Bank, Raamsdonksveer

Bank van Doijer 8c Kalff, Zwolle
Incas.eo-Bank 40: opening bijkantoor in Almelo, 1907

Ntderlandstlu Handel-Maatschnppg: opening van een
agentschap te Den Haag in 1910

Geldersche Credietvereeniging, Arnhem

manitrvan bttrokktnhtid door dt grootbank:

bescheiden belang zekcr al in 1911

volledige zeggenschap sedert 1919
dochterinstelling opgericht in 1913
onder haar invlocd in 1913
waarschijnlijk een overwegend belang als commanditaire

vrnnoot bij de oprichting in 1909
mede.oprichter in 1917

medeoprichter in 1917

met haar hulp omgezet in ern naamloze vennootschap in
1918

foumeert de helft of iets meer van het aandelenkapitaal bij
de oprichting in 1908

betmkken bij de omzetting van firma naar naamloze
vennootschap in 1916

idem in 1918

overeenkomst tot vriendschappeGjke samenwerking in
1916, uitwisseling van aandelen
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Ook op deze manier breidt de Robaver haar invlced in de provincie dus nog uit. Wat opvalt is
het minimale belang van de grootste handelsbank, de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Haar invlced in de provincie zal later ontstaan.

Overnemingen en fusies binnen de provincie

Alvorens over te gaan op de oonaken van de concentratie vraagt een soortgelijke beweging
binnen de provincie nog de aandacht. Een tiental onafhankelijke instellingen neemt daar ieder
één bank over. Verreweg het grootste deel in de jaren 1917-1919, eenjaar na het begin van de
zogenaamde grote concentratiebeweging dus. Daarnaast heeft er in dezelfde jaren een aantal
fusies plaats waaruit een viertal nieuwe banken ontstaan: de Dordtsche Bank in 1906, De
Friesche Bank te Leeuwarden en de Haarlemsche Bankvereeniging in 1917 en E. Philips 8c Co's
Bank te Maastricht in 1919.41
De kredietverenigingen bestaan grotendeels nog in 1919. Maar niet meer als bijzondere
instellingen. Hun karakter van `onderlinge' verwatert namelijk: van instellingen tot kredietver-
lening aan het kleinbedrijf ontwikkelen ze zich tot banken. Bij de Geldersche Credietvereeniging
verdwijnt in 1911 de onderlinge aansprakelijkheid en tevens de daaraan verbonden verplichting
tot storting van 10 procent van het bedrag van het tcegestane krediet. Kredietnemers zijn niet
meer aan het verplichte aandeelhouderschap gehouden.42

Concentratiemotieven: kapitaalgebrek en expansiedrang

De vraag naar de oonaken van de concentratiebeweging met en in de provincie dringt zich op.
Waarom in het algemeen en waaromjuist na 1915? Waar ligt het belang voor de grootstedelijke
banken en waar ligt het breekpunt voor de provinciale instellingen?
Ongetwijfeld betekent de sluiting van de effectenbeurs op 29juli 1914 en de ineenstorting van
het prolongatiestelsel een schadepost voor de provinciale instellingen, vooral voor die bedrijven
die een groot deel van hun inkomsten uit de effectenhandel mceten halen. Toch zijn er
nauwelijks overnemingen in 1914 en 1915. De beurs opent weer in februari 1915 tenvijl het
overgrote deel van de geblokkeerde prolongaties op het einde van 1915 geliquideerd is. De
koersstijging van Amerikaanse aandelen, de voortreffelijke resultaten van handel, scheepvaart
en industrie als gevolg van de ligging van neutraal Nederland, de verruiming van de geldmarkt
door de actieve handelsbalans en het binnenstromende vluchtkapitaal, de faciliteiten van de
Nederlandsche Bank en de inflatoire financiering van de overheidsuitgaven zorgen in 1915 al
voor een tcenemende emissieactiviteit en in 1916 voor een levendige handel op de effecten-
beurs met dikwijls enorme omzetten. Meer incidentele mceilijkheden die het effectenbedrijf
belemmeren, vinden hun oonaak in de paniek in de effectenhandel in 1917 ten gevolge van de
oorlogsverklaring van de Verenigde Staten aan Duitsland en de nietigverklaring van buitenland-
se leningen in 1918 door het nieuwe Russische bewind, waarbij het Nederlandse publiek
enorme bedragen (ongeveer een miljard gulden) verliest. Maar de samensmelting van de
provinciale instellingen metde grootbanken is dan albegonnen. Juist in 1916 als beginjaar komt
de samensmelting flink op gang.4s
Veeleer dan in de effectenhandel wordt de oonaak der concentratiebeweging gezocht in het
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krediet- en emissiebedrijf. In 1915 en vooral in 19161aat het bedrijfsleven zijn aanvankelijke

terughoudendheid varen, nadien gevolgd door een vermindering in activiteit als gevolg van de

isolerende oorlogsomstandigheden. Maar al veel eerder is de kapitaalkracht van de provinciale

bankiers niet tegen de eisen van het expanderende bedrijfsleven opgewassen. Het wordt voor

de lokale banken steeds moeilijker om aan de kredieteisen te voldoen. Sinds het emissiebedrijf

een onmisbare tak van het bankbedrijf wordt, dcet ook het gemis aan een Amsterdamse
vestiging zich sterk vcelen omdat ieder direct contact met de beurs ontbreekt. Het komt voor

dat, wanneer een kleinere instelling, die een mooie relatie heeft welke zich sterk uitbreidt en
behcefte krijgt aan meer bedrijfskapitaal, overgaat tot omzetting van het bedrijf in een
naamloze vennootschap, de betrefiende bankier gedwongen wordt voor de plaatsing der

aandelen hulp in te roepen van zijn grootste concurrenten, de grootbanken, die daardoor de

winst der provisie in de zak steken en vaak bovendien de mooie relatie tot zich trekken. De lokale

bankier is op die manier gced voor de `pokken en mazelen-periode'.44
De grootbanken hebben kapitaal en kunnen vrijgevig zijn met kredieten. Aangelokt door de
economische ontwikkeling in de provincie vinden zij daar expansiemogelijkheden. En niet
alleen in de kredietverlening maar ook in de plaatsing van aandelen. Dat is ook de reden
waarom de grootbanken juist samenwerking zceken met de bestaande, vooral oudere, instel-

lingen en weinig eigen filialen stichten.45 De particuliere bankiers vormen, volgens W.M.

Westerrnan, al jarenlang een soort gilde dat door de grootbanken met grote onderscheiding
wordt behandeld. Het persoonlijke karakter, eigen aan het contact tussen deze venrouwenslie-

den en hun cliënten, druktop het hele provinciale bankbedrijfzozeer zijn stempeldat het belang
der grote banken meebrengt om deze verhouding zoveel mogelijk te eerbiedigen.4ó De expan-
sie-politiek van de Nationale Bankvereeniging zorgt voor een hausse in dit soort verbindingen
met de provincie.
Behalve de aantrekkingskracht van de grootbanken speelt er binnen de provincie meer dat de

concentratie bevordert. Daaronder de grceiende mededinging van het middenstandsbankwe-
zen. Dit veroorzaakt verlies van cliënten die nu juist bij het provinciale bankwezen passen,
namelijk de middenstanders.4 ~ Wij komen hierop terug. Ook de P.T.T. is een mededinger. A1 in

1898 houdt deze zich bezig met het overmaken van geld door postwissels en postbewijzen, het

invorderen van gelden op kwitanties, wissels en ander handeLspapier en de invordering voor de

Rijkspostspaarbank. Geleidelijk wordt de P.T.T. ook ingeschakeld bij de uitvoering van wetten

op sociaal terrein. De tarieven van de P.T.T. zijn echter laag om de kassiers geen concurrentie

aan te dcen, zo laag dat tal van bankiers en kassiers hun kwitanties doorde post laten innen, ook
voor Amsterdam en Rotterdam en zelfs voor de plaats zelf. Het vormt een bewijs dat de Post
goedkoop is. Aangezien dit bedrijfde P.T.T. eerder nadeel dan voordeel oplevert en de regering

een hoger batig saldo van het staatsbedrijf wenst te krijgen, besluit men in 1916 de tarieven te

verhogen. Interessant is daarbij het uitgangspunt dat de kassiers door onderlinge concurrentie

de tariefsverhoging niet zullen kunnen volgen. Zij zullen daarom wel een deel van de cliënten

van de Post naar zich tce trekken, ook al omdat zij meer service bieden. De gcede klanten van de
Post zullen naar de banken gaan. Op de kleinere plaatsen waar de bankiers niet gemakkelijk
komen en duur zijn, zal de P.T.T. haar cliénten naar verwachting behouden. Hetzelfde geldt

voor kleinere klanten die moeilijk bij een bank terecht kunnen.48 Een verandering die in dit

geval dus een verbetering voor de provinciale banken betekent.
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Landbouwbankwezen

Binnen de provincie vragen ook de bcerenleenbanken en de middenstandsbanken de aandacht.
Beide groepen ontwikkelen zich naast de bestaande banken. Tussen de beide grcepen zijn de
verschillen groot. Na de start tegen het einde van de negentiende eeuw, vormt zich in deze
periode het patroon van het landbouwkredietwezen en ontwikkelt dit zich kwantitatief en
kwalitatief. In de organisatie is het kenmerk dat de lokale banken met plaatselijk vertrouwen en
sterke betrokkenheid van de leden overkcepeld worden door centrales die zorgen voor de
overheveling van overschotten van de ene bank naar de andere en voor het contact van het
geheel met de geldmarkt en de kapitaalmarkt. In 1905 zijn er 324 aangesloten banken, in 1915
906 en in 1920 1148.49 Geslotenheid van de organisatie is ook een kenmerk. In Eindhoven
bestaat het gebod om alleen aan landbouwers krediet te verlenen in tegenstelling tot in Utrecht.
De daar aangeslotenen ontwikkelen zich veel eerder tot dorpsbanken. In de kredietverlening
heerst voonichtigheid. Te geven spaargeld en te ontvangen krediet beschouwt men niet aLs in
wezen verschillende zaken. ALs geheel schijnt het bcerenleenbankwezen zeer liquide, plaatst het
zelfs geld buiten de landbouw via de centrales à deposito en op prolongatie en ook, maar in
geringe mate in deze jaren, in kasgeldleningen aan provincies en gemeenten en in schatkistpa-
pier. Daarmee in overeenstemming is dat de centrales tamelijk op zichzelf staan, de relatie met
de particuliere banken en ook met de Nederlandsche Bank is zwak. Na de moeizame toelating
tot het disconto maken zij nauwelijks gebruik van de mogelijkheden.
Uit de oriéntatie op kort krediet blijkt de voorzichtigheid van de bcerenleenbanken. Voor
hypotheken sticht de Eindhovense centrale de Boerenhypotheekbank in 1908. De Utrechtse
centrale waarschuwt tegen vastlegging op lange termijn. Voor de kredietvooniening van de
grote en centrale cot5peratieve organisaties richten de centrales afzonderlijke instellingen, per
centrale, op. Te weten de Nederlandsche Landbouwbank in 1918 en de CoSperatieve Grondka-
pitaalbank voor de Landbouw in 1927. Los van het landbouwkredietwezen staat de CotSperatie-
ve Zuivel-Bank te Leeuwarden die in 1913 haar werkzaamheden aanvangt met het venorgen
van het betalingsverkeer der cotlperatieve zuivelfabrieken die verenigd zijn in de Bond van
CotSperatieve Zuivelfabrieken. Zij ontwikkelt zich al voor de tweede wereldoorlog tot een
algemene bank voor heel Friesland. In wezen past zij niet in de organisatie en heeft zij ten
onrechte het lidmaatschap verworven. In 1962 treedt zij uit de Utrechtse organisatie.50 Ze heet
sindsdien Coiiperatieve Vereniging Friesland Bank.
In kwantitatieve zin levert het landbouwkredietwezen geen geringe prestaties. De toevertrouw-
de gelden nemen tce van 8 miljcen gulden in 1905 naar 84 miljcen in 1915 en 239 miljoen in
1920, vooral in de vorm van spaargelden. De uitzettingen bewegen zich met dezelfde snelheid.
In 1920 zijn de spaargelden al bijna even omvangrijk als die van de RPS en al groter dan bij de
algemene spaarbanken terwijl de omvangvandie geldennogin 1905 bij hen in het niet zinkt. De
uitzettingen hebben in 1920 de grootte van 11,54'o van die van de grote commerciéle banken.Sl

Middenstandsbankwezen concurrerend

De ontwikkeling van de middenstand begint later dan die van de landbouw, de ontwikkeling
van haar kredietwezen evenzo. De expansie en modernisering van het midden- en kleinbedrijf

63



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

brengen hogere financiële uitgaven met zich mee. Zelfs indien de middenstand geen ofslechts

voorde korte termijn uitstel van betaling aan haar klanten geeft, blijft erbehoefte aan krediet in

verband met de concurrentiestrijd met het warenhuis en de coi~peracieve winkelorganisatie.
Natuurlijk profiteren de zelfstandige winkeliers ook van het verbod op de gedwongen winkelne-

ring dat bij de invoering van de wet op het arbeidscontract in 1907 automatisch van kracht

wordt.
De middenstand kan bij vele kredietinstellingen terecht maar niet in voldoende mate. Krediet-

verenigingen verliezen hun coáperatieve karakter en gaan over tot het verlenen van grotere

kredieten uit rentabiliteitsoverwegingen. De spaar-, voorschot- en hulpbanken vragen een te

hoge prijs of geven zeer kleine kredieten. De provinciale banken die, hcewel zij geen grote
kapitaalkracht hebben en niet grote kredieten kunnen verlenen, zijnuitermate geschikt voor de
kredietverlening aan de middenstand doorde plaatselijke kennis van zaken. Het zijn niet de vele
kleine winkeliers en ambachtsbazen die zaken dcen met de traditionele banken maar alleen de

hogere regionen van de middenstand. Deze banken vragen ook geen financiële deelneming in

de vorm van aandelen of aansprakelijkheid en eisen geen lidmaatschap van een confessionele

organisatie, zoals sommige al bestaande kleine middenstandsbanken. Zij geven op grote schaal
middenstandskrediet. Hun aantal is zo groot dat de behoefte aan speciale voor de middenstand
bestemde instellingen gering is. Het deels verdwijnen van de zelfstandige provinciale bankier
vetzwaart echter de kredietverlening voor de kleinhandel en kleinindustrie. De grootbanken,
hun bijkantoren, dochterinstellingen of relaties met bevriende bankiershuizen, houden zich in

onvoldoende mate bezig met de kredietverlening aan de middenstand. De leider van een

bijkantoor bezit slechts gedeeltelijk het initiatief en de vrijheid van handelen die de zelfstandige

bankier heeft. Hij probeert het risico te ontgaan. Toch kan het verdwijnen van de provinciale
bankier geen groot gewicht in de schaal hebben gelegd. Immers de concentratiebeweging
begint pas in 1916 gced op gang te komen, het aantal provinciale banken blijft de eerste jaren
daama nog groot terwijl het middenstandsbankwezen zich dan al breed ontplooit. Van beslis-
sende betekenis voor die grcei is het uitbreken van de oorlog die voor de middenstand ten

gevolge heeft dat uitstaande vorderingen slecht binnenkomen, de inkopen tot een minimum

beperkt blijven en de leveranciers contante betaling eisen. De kredietverlening neemt in de

oorlogsjaren dan ook gemiddeld met zeventig procent per jaar (!) tce.52
Demiddenstandsbanken worden opgericht door de middenstandsverenigingen op confessione-
le grondslag. De eerste jaren is de ontwikkeling gering wegens gebrek aan saamhorigheidsge-
vcel en solidariteit. De belangrijkste banken dateren van dejaren rond 1910. De Hanzebanken

te 's-Hertogenbosch, Delft, Utrecht en te Maastricht stichten zelf ineerdere van de centrale
afhankelijke bijbanken en correspondentschappen. De neutrale- en protestantse (Boaz) banken
zijn meer zelfstandig en plaatselijk gericht en grceperen zich om de Algemeene Nederlandsche
Centrale Middenstands- Credietbank (A.N.C.M.C.) van 1914. Het aandelenkapitaal wordt ver-

schaft door de grootbanken en enkele grote middenstandsbanken. Na enkele maanden zijn al

vijf centrale banken met 30 aangesloten banken en vier plaatselijke banken aangesloten. De

ANCMC ontwikkelt zich pas succesvol als ze een rechtstreekse relatie met de locale banken

begint in plaats van getrapt via de centrales. Ze krijgt later de naam Algemeene Centrale
Bankvereeniging voor de Middenstand (ACBM).
Maar de Hanzebanken ontwikkelen zich het snelst, eind 1917 zijn er (exclusief Limburg) 228
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bijkantoren en agentschappen. In de kredietverlening is de Hanzebanlc te Den Bosch in 1918 het
grootst (10 miljoen gulden), op de voet gevolgd en later grotelijks voorbijgestreefd door de
Hanzebank te Delft. De rechtsvorrn, aanvankelijk de coáperatie, verandert op den duur in de
naamloze vennootschap met een aansprakelijkheid boven het geplaatste kapitaal. Evenals de
boerenleenbanken gaan ook de middenstandsbanken over tot extra aandacht voor langer
lopend hypothecair krediet. De `Eerste Nederlandsche Hanze Hypotheekbank' te Utrecht
dateert van 1917 en de N.V. Middenstandshypotheekbank te Groningen van 1918. Het succes is
niet groot; de pandbrieven zijn moeilijk te plaatsen. Aparte spaarbanken, tot meerdere zeker-
heid voor de spaarder die dan niet alleen bij de middenstandsbanken hceft te sparen, volgen in

1920.5s

Middenstands-incasso-bedrijf

Kredietverlening is het hoofdbedrijf van de middenstandsbanken,en wel in de rekening-cou-
rantvorm en tegen de voorwaarde driemaands promessen aan de order van de bank af te geven

teneinde die in staat te stellen deze bij de Nederlandsche Bank onder te brengen (al of niet via

een centrale). Het onderpand dat de middenstand veelal aanbiedt, reeds voor de oorlog, zijn de
incasso'sdie de banken in de vorrn van kwitanties ofwissels aannemen en zelf innen. Het gevolg
is de snelle groei van het incasso-bedrijf van de middenstandsbanken. Zij zijn door de vele
bijkantoren en aangesloten banken bij de centrales in staat de concurrentie met de grootbanken
te aanvaarden. De algehele samenwerking mislukt doordat enkele middenstandsbanken lid
worden van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie. Toch hebben midden-
standsbanken, neutraal én confessioneel samen, en uitgezonderd leden van de Bond, in heel
Nederland, met uitzondering van Noord-Brabant en een deel van Limburg en Zeeland, een

eigen incasso-organisatie. Haar tarief is gewoonlijk lager dan het Bondstarief. Maar wanneer
later het giroverkeer grote voordelen gaat bieden en goed aanslaat ontstaat er een financiering-
sprobleem. De Postcheque- en Girodienst neemt wel tegoeden van de middenstand en de
middenstandsbanken op maar belegt ze daar niet. De reden is dat de overheidsgiro-instellingen
risicomijdend moeten beleggen en op advies van de Nederlandsche Bank mag het saldo van de
Postcheque- en Girodienst nimmer worden gebruikt voor kredietverlening aan de midden-
standskredietbanken.54 Daarom neemt de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor de Mid-
denstand het initiatief tot oprichting van een middenstandsgirocentrale waarvan de resultaten
bevredigend zijn (in 1921). Om voldoende gelden tot zich te trekken zijn de voorwaarden voor

de cliënten gunstig gesteld. De bemiddeling verleent de bank gratis en zij vergoedt meer rente

dan de Rijksgirodienst.5s
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De Bond tot 1919

1. De provisie-overeenkomst van 1905

Een voorstel en de reacties daarop

De vereniging van de provinciale instellingen in de Bond, in het voorjaar van 1903, is de eerste
stap op weg naar de gezondmaking van de zorgelijke situatie waarin de provinciale effectenhan-
del verkeert. Zorgelijk is de verhouding tot de Amsterdamse beurs die verboden terrein is voor
de provinciale commissionair en waar men het voorstel dcet tot instelling van minirnumtarie-
ven. Als gevolg daarvan wordt de marge tussen de provisie die de commissionair in de provincie
aan de particulier berekent en de provisie die hij mcet afdragen aan de leden van de Amster-
damse beurs (de correspondent), te klein. Zorgelijk zijn ook de onderlinge verhoudingen binnen
de provincie waar de concurrentie, nog verergerd door de vestiging van Amsterdamse firrna's
en hun bij-kantoren, tot te lage tarieven leidt. Het bereiken van enige verlichting vergt twee
jaren met vele verwikkelingen. Eerst na zeven pogingen komt een overeenkomst tussen de in
enkele kampen verdeelde effectenhandel tot stand.sb
In mei 1903 wordt tot oprichting van de Bond besloten, in juni dcet het bestuur een eerste
voorstel aan de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam. Het houdt in dat de Bond
de naleving van de Amsterdamse tarieven in de provincie zal bevorderen en dat de A.msterdam-
se Vereeniging haar leden zal verbieden aan particulieren buiten Amsterdam een lagere provisie
te berekenen dan die welke de Bond aan zijn leden voor zal schrijven als uniform tarief. Dat
tarief stelt de Bond op 3~16 procent. Het betekent een verhoging die hij motiveert door de
verwachting dat aan de Amsterdamse beurs het m;n;mum tarief voorcorrespondenten op 1 ~ 16
procent zal worden gesteld. Het bestuur van de Amsterdamse Vereeniging reageert afwijzend
op het voorstel. Het voorgestelde tarief van 3~16 procent acht het te hoog omdat het publiek
dan met zijn orders naar het buitenland zal uitwijken. Bovendien kan het zijn leden niet aan de
provinciale tarieven binden zolang niet blijkt dat de Bond zijn leden kan binden en zolang er nog
zoveel provinciale firma's buiten de Bond staan. Zelfs voert hij per 1 september de minimumta-
rieven voor zijn leden in, eerder dan de verwachting is.s~
Verschillende provinciale kantoren verhogen daarop hun tarieven tot minstens 3~16 procent.
Het bestuur van de Bond speelt hierop in door de leden voor te stellen, nu Amsterdam niet wil
meewerken, een uniform tarief in de provincie vast te stellen om dan tenminste de onderlinge
concurrentie te beperken. Bij confrontatie van het voorstel met het oordeel van de leden wordt
het bestuur overstelpt met alternatieven. Daar is in de eerste plaats de suggestie te komen tot
oprichting van een instituut waarin de in- en verkooporders uit de provincie worden behandeld.
Zwaar weegt het vervolgens uitgesproken gevaar dat bij het invoeren van een uniform tarief
vele leden uit zullen treden. UitHaarlemse kringen komt de mening naar voren dat eenuniform
tarief niet kan worden aangenomen, tenzij de Amsterdamse Vereeniging besluit niet beneden
het tarief voor particulieren in de provincie te werken. Enige nadruk krijgt hierbij de situatie
waarin Utrecht verkeert. De firma Vlaer á Kol is niet aangesloten waardoor het voor andere
firma's mceilijk is zich te binden. Zwaar weegt in algemene zin ook de overweging dat ingevolge
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het bestuursvoorstel bij een uniform tarief wel meer verdiend wordt, maar dat men dan
tegelijkertijd in de kaart van Amsterdam speelt dat in de provincie filialen zal stichten en scherp
zal concurreren. De Bond mcet daartegen meer aansluiting van provinciale fuma's trachten te
verkrijgen zodat meer kracht en kans op succes ontstaat. De opvatting vindt enige grond dat de
tijd nog niet rijp is voor een uniform tarief. Vooraf zou het wenselijk zijn plaatselijke en
provinciale verenigingen op te richten. Men is zich bovendien bewust dat het grootste deel van
de effectenhandelaren aan de Amsterdamse beurs de gewijzigde provisieberekening aldaar niet

met sympathie begrcet. Na alle adviezen van de leden trekt het bestuur het voorstel ter
vaststelling van een uniform tarief terug. In ieder geval, en dat is de winst, weet het nu hce de
verhoudingen liggen en besluit het verder zijdelings op het bestuur van de Rotterdamsche
Vereeniging van Effectenhandelaren in te werken ten einde onderhandelingen uit te lokken en

tegenover de Amsterdamse Vereeniging een afwachtende houding aan te nemen.58
Lang hoeft het bestuurvan de Bond zijn afwachtende houding niet te bewaren. De Vereeniging
voor den Haagschen Geld- en Effecten - hande159 neemt twee dagen na de verwerping van het
voorstel van het Bondsbestuur het besluit tot instelling van een uniform tarief aan en dringt er

enige weken later bij de Bond op aan overeenstemming te bereiken met de Amsterdamse

Vereeniging, in die zin dat tegenover eerbiediging van de Amsterdamse tarieven geëist moet

worden dat de Amsterdammers zich in de provincie ook aan de aldaar vastgestelde tarieven
zullen onderwerpen. Bij mislukken van de overeenstemming zal de Haagse Vereeniging zich

onafhankelijk van de Amsterdamse beurs maken. De steun van de omvangrijke Haagse effec-

tenhandel is voor het Bondsbestuur genceg om weer contact te zceken met de Amsterdamse

Vereeniging. Het Bondsbestuur weet dannog niet dat er te Amsterdam enige beweging gaande
is die de onderhandelingsbereidheid van die zijde zeker niet schaadt. De fuma Kock 8c Uyt den
Boogaard en acht andere voorname A.msterdamse firma's wijzen het bestuur van de Amster-

damse Vereeniging er op dat de nieuwe Amsterdamse tarieven, blijkens aan de provincie

gedane aanbiedingen, worden ontdoken. Ter bestrijding van dit kwaad achten de heren een
organisatie van de provinciale effectenhandel noodzakelijk om dan overeen te kunnen komen
dat geen lid van de Amsterdamse Vereeniging met een provinciale commissionair mag hande-

len die geen lid is van de provinciale organisatie en omgekeerd. Onafhankelijk van Amsterdam,

en ook officieus om gevceligheden aan Amsterdamse zijde te vermijden, treedt de Bond in

overleg met de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam. Daar is men zich bewust van

het belang met de provincie mee te gaan, en is men geneigd zich voor zaken met particulieren

aan het tarief van 3~ 16 procent te houden. Tevens wil men provinciale kantoren die geen lid zijn

van de Bond als particulieren beschouwen. Wel wenst men volkomen zelfstandigheid voor

zaken met kantoren in de provincie; men wil zich niet binden aan het door Amsterdam
voorgeschreven tarief van minimaal 1~16 procent. Dit alles is geheel in overeenstemming met
het streven van de Bond. De strategie van de Bond is vast te houden aan de voor hem
belangrijke punten en daarmee overeenstemming bereiken met Amsterdam en daarna in

ofpiciële onderhandeling te treden met de Vereeniging te Rotterdam. De onderhandelingen met

Amsterdam verlopen voorspcedig. Ten slotte wordt men het er ovér eens dat men elkaars

tarieven wederzijds mcet goedkeuren, dat leden van de A.msterdamse Vereeniging verplicht
kunnen worden met hun provinciale kantoren de Rotterdamse- of provinciale tarieven tce te

passen, dat de tcetreding als lid van de Bond vergemakkelijkt mcet worden en dat de tarieven
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voor particuGeren en andere niet-leden zullen worden vastgesteld op 3~16 procent voor
effectenorders, op 1 ~8 procent voor prolongaties (per maand) enop 1 ~8 procent voorHollandse
coupons en lossingen.bo
Wanneer men zover is, ontdekt het bestuur van de Amsterdamse Vereeniging de vrijheid die
Rotterdam zal behouden in het dcen van zaken met provínciale commissionairs. De secretaris
van de Amsterdamse Vereening, Mr. J.A. van Sonsbeeck, verwacht tegen die vrijheid oppositie
in de algemene ledenvergadering die niet kan worden ovetwonnen, tenzij de Bond er in
tcestemt zijn leden te verbieden zich te Rotterdam beneden de Amsterdamse tarieven te laten
bedienen. Indien Rotterdam dan niet tot de overeenkomst tce wil treden, kan in ieder geval met
Amsterdam deavereenkomst worden aangegaan. Door tce te geven vervalt het enige voordeel
in de regeling voor Rotterdam. Dat de concessie aan haar aandacht zal ontsnappen lijkt
onwaarschijnlijk en bovendien is het onbillijk haar niet in te lichten. Hoewel er ook geluiden uit
Amsterdam klinken, van de kant van HJ. de Marez Gyens, dat de concessie voor het Amster-
damse bestuur geen conditio sine qua non uitmaakt, besluit de Bond het zekere voor het
onzekere te nemen door aan het Amsterdamse verlangen toe te geven en aan Rotterdan, te
vragen toch toe te treden.bi

Verv,erping en nieuwe pogingen

Groot is de teleurstelling wanneer ondanks de laatste concessie en na zeven maanden van
overleg, het algemene Amsterdamse bestuur op 7 april 1904 de voorstellen met grote meerder-
heid verwerpt. Procedureel is erwellicht weinig contact geweest tussenhet algemeen bestuur en
het dagelijks bestuur, temeer nu blijkt dan men de voorstellen verwerpt omdat velen de provisie
van 3~16 procent te hoog achten, dat anderen allereerst zekerheid willen dat bijna alle huizen in
de provincie zich bij de Bond aansluiten en enkelen niet de provinciale huizen door middel van
toepassing van het particuliere tarief willen dwingen om lid te worden van de Bond. Zelfs het
dagelijkse bestuur van de Amsterdamse Vereeniging betreurt de verwerping van de voorstel-
len.62
Wanneer het Bondsbestuur, door mededeling van de voorzitter van de Amsterdamse Vereeni-
ging, H.C. Veltman Jr., op de hoogte raakt van de actie van de negen Amsterdamse firma's,
geefr dit toch weer hoop op het bereiken van overeenstemming. De firma's zijn zeer ontstemd
dat het Amsterdamse bestuur, buiten de ledenvergadering om, de voorstellen van de Bond
verwerpt. Zij zullen naar verwachting hun voorstel tot samenwerking met de provinciale
organisatie wel opnieuw aanhangig maken. De negen firma's leggen een circulaire op de beurs
ter tekening en het aantal ondertekenaars is groot genoeg om een ledenvergadering van de
Amsterdamse Vereeniging te beleggen. Alvorens zelf tot actie over te gaan besluit de Bond, de
uitkomst van de vergadering af te wachten. Zelfs wil hij voldoen aan de eis om hangende de
onderhande- lingen zich te onthouden van pogingen zich los te maken van de Amsterdamse
beurs, hoewel hij de leden daarin niet kan binden. Vooral de Haagse Vereeniging is steeds actief.
Het Amsterdamse bestuur kan zich ten slotte niet verenigen met het voorstel van de negen
firma's en brengt als pré-advies een voorstel Van Nierop naar voren. In dit voorstel wordt de eis
om 3~16 procent te berekenen aan particulieren in de provincie ingewilligd. Pijnlijk is dat nietbij
de Bond aangesloten provinciale instellingen vrij zullen zijn. De concurrentie met Amsterdam is
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dan wel voorbij, maar niet die binnen de provincie. Toch is de Bond bereid accoord te gaan met

het voorstel. Maar zijn toegevendheid mag niet baten. Het voorstel - Van Nierop wordt in de

algemene ledenvergadering van de Amsterdamse Vereeniging gebracht en op 23 en 24 juni met

grote meerderheid van stemmen verworpen, vermcedelijk tengevolge van onvoldoende verde-
diging van het Amsterdamse bestuur. Weer zijn er drie maanden verlopen.6s
A1 eerder klinken geluiden tot oprichting van een instituut waar in- en verkooporders uit de
provincie worden behandeld; ook verTekent men orders al telefonisch zonder tussenkomst van

de beurs. De dag na de afwijzing door Amsterdam, of anders gezegd na de mislukking van de

vierde poging, zet de algemene ledenvergadering de idee van een eigen instituut kracht bij.
Tijdens die vergadering komt het voorstel ter tafel over te gaan tot oprichting van een clearing-

house voor de kantoren in de provincie. Het wordt noodzakelijk geacht duidelijk op de

voorgrond te stellen dat voor samenwerking met Amsterdam nimmer een deugdelijke grond-

slag gevonden zal kunnen worden. De ervaring die met de faillissementen in de provincie is
opgedaan leert dat Amsterdam zich steeds voldoende weet te dekken en dat de provincie aan
wie het risico gelaten wordt het kind van de rekening is. Vandaar de noodzakelijkheid voor de

provincie zich onderling te organiseren en de onmogelijkheid van een bevredigend vergelijk

met Amsterdam. Alleen van een eigen beurs kan heil worden verwacht. Het bestuur wordt

aangeraden contact op te nemen met de Amsterdamse kantoren die door het nieuwe reglement

van de Vereeniging te Amsterdam uitgesloten zijn. Het verdient aanbeveling zich van de

medewerking van deze kantoren te ve~zekeren. Zelfstandigheid lijkt de beste weg nu Amster-

dam niet wil samenwerken. Een commissie van tien, zoveel mogelijk aangewezen uit de
verschillende plaatselijke en gewestelijke verenigingen, wordt aan het bestuur tcegevcegd
teneinde in gemeenschappelijk overleg een gedragslijn vast te stellen. In die commissie worden

uitgenodigd E.A. Smidt te Assen, F. Herman van Gijn van de firma Hooghwinkel 8c Co. te

Dordrecht, Mr. J.B. van Berckel van de 's-Gravenhaagsche Credietvereeniging 8c Depositokas,

Geertsema, Feith 8c Co. te Groningen, C. Tilman van de finma Victor A. van Rijckevorsel 8c

Tilman te 's-Hertogenbosch, Gebr. Mispelblom Beyer te Leeuwarden, J.D. Schoon van de firma

E. Philips 8c Co. te Maastricht, de Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelenburg Sc Schippers te

Nijmegen, A. Claus van de firma Schmasen 8c Nacken te Roerrnond, C.EJ. de Bordes van Jan

Blijdenstein 8c Zoon te Utrecht, en voor het geval enigen van de bencemden die benoeming niet

aan zullen nemen: Mr. J.C. Stoop van Stoop 8c Zoonen te Dordrecht, de Leidsche Bankvereeni-

ging te Leiden, Egbert Veen 8c Co. te Sneek en C.R.C. Wibaut te Vlissingen.s4
Juist omdat alle kansen op overeenstemming met Amsterdam verkeken lijken, zet het bestuur

alle mogelijkheden naast elkaar om te zien wat de beste gedragslijn is. Berusting en afzien van

verdere maatregelen zijn in strijd met het doel van de Bond. Nieuwe pogingen tot samenwer-
kingmet Amsterdam moeten niet onmiddellijk worden verworpen. Het dagelijks bestuur van

de Amsterdamse Vereeniging en de negen kantoren met hun aanhangers, stemmen namelijk in

met de provinciale voorstellen. De ledenvergadering werkt tegen. In breder verband kan men

de stemming prceven in een adres van de Kamer van Koophandel te Amsterdam aan de

regering, waarin de in 1903 door de Amsterdamse Vereeniging genomen maatregelen worden

bestreden. Ook in de Amsterdamse gemeenteraad blijkt men niet met die maatregelen ingeno-

men. Waar het de adressanten om gaat is, dat zij, hcewel voldoend aan de eisen van het

lidmaatschap, doorhet ballotagerecht van de Vereeniging uitgesloten zijn van het lidmaatschap
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en dus van de beurs. Maar afgezien van contacten met Amsterdam zijn er nog andere mogelijk-
heden. Eén daarvan is de instelling van een verrekenkantoor. De uitwerking hiervan is echter
niet eenvoudig. De medewerking van de provinciale kantoren zal niet gemakkelijk te krijgen
zijn. In geen geval mcet de vestigingsplaats te 's-Gravenhage komen. Dat zou met wantrouwen
worden bejegend. De zetel mcet zijn ofAmsterdam of Rotterdam.65
Een andere mogelijkheid is de samenwerking met de Rotterdamse beurs. Op welke grondslag
daar mogelijkheden liggen valt mceilijk aan te geven. Tot nog tce heeft Rotterdam immers
vooral gezwegen. In concreto rijst de gedachte om tot een regeling te komen waarbij het
Bondsbestuur zich tijdelijk belast met de functie van een vetrekeningskantoor ten einde
Amsterdam te doen beseffen welke gevolgen de afscheiding van de provincie zal hebben. Het
nadeel van die regeling is de vestiging te 's-Gravenhage vanwege het wantrouwen van de
provincie. Vervolgens wordt de mogelijkheid geopperd zich in verbinding te stellen met een
kantoor te Amsterdam dat én zedelijk én financieel krachtig genceg is om de functie van
verrekeningskantoor voor de provinciale orders te vervullen, Indien enkelen het voorbeeld
volgen, zullen allen hun orders aan dat verrekeningskantoor geven. Het Amsterdamse kantoor
wordt dan voldoende gebaat door uitbreiding van de relaties, die ook zullen blijven wanneer
door een regeling met de Amsterdamse Vereeniging een vecrekeningskantoor niet meer nodig
jB,66

Tot die laatste mogelijkheid besluit een commissie van zeven (drie bestuursleden en vier leden
van de commissie van tien namelijk:
F.H. van Gijn van Hooghwinkel8c Co., Mr. W.H. de Greve van Gebr. Mispelblom Beyer, W.H.
Schippers van de Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelenburg 8c Schippers, enJ.D. Schoon
van de firma E. Philips 8c Co.) De leden zullen worden ingelicht over de te nemenstappen, ook al
omdat te verwachten is dat Amsterdam dan spcedig op de hoogte zal raken. Het streven van de
Bond is hiermee veranderd. Samenwerking met Amsterdam is nog steeds de wens, maar als dit
niet lukt, is een van Amsterdam onafhankelijk verrekenkantoor de tweede mogelijkheid. Beide
mogelijkheden worden nu tegelijkertijd onderzocht.ó7
Spcedig na het nemen van het besluit betuigt ~e Internationale Bank te Amsterdam haar
sympathie met het denkbeeld van de Bond. Zij is één van de instellingen die het jaar tevoren
uitgesloten zijn van het lidmaatschap van de Amsterdamse Vereeniging en die het bekende
rapport van de Kamer van Koophandel te Amsterdam uitlokten. J.H. Stnu~phler, directeur van
de Amsterdamsche Liquidatiekas, wijst op de mogelijkheid om aart die instelling een afdeling te
openen die werkzaam kan zijn voor de uitvcering van effectenorders uit de provincie. Het
bestuur van de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij doet eenzelfde aanbod. Daarop
beveelt Mr. F.S. van Nierop, bestuurslid van de Amsterdamse Vereeniging, de Bond aan om een
vergadering te beleggen van voorname Amsterdamse en provinciale effectenhandelaren, zowel
voor- als tegenstanders van de voorgestelde samenwerking, ten einde definitief uit te maken of
samenwerking mogelijk is en zo ja, op welke vcet. Zo werkt het voornemen van de Bond om een
eigen verrekenkantoor te stichten.6a
In september al leggen de heren van de Liquidatiekas een voorstel voor de werking van een
verrekenkantoor over. Gelimiteerde orders komen niet voorverrekening in aanmerking omdat
daarbij de zekerheid ontbreekt dat overeenkomstig de bedcelingen van de committent de
gunstigste prijs wordt bedongen. Indien de verrekenkoers verband moet houden met de
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beurskoers, mcet het verrekenkantoor de vrijheid hebben een order zo nodig gedeeltelijk ter

beurze te laten uitvceren om die beursnotering te kunnen achterhalen. Ook de Rotterdamse
Vereeniging kan aan de verrekentransacties deelnemen. In demaand october zijn de voorberei-

dingen al zover dat bijzonderheden worden besproken, zoals de aanwijzing van de commissio-

nair of de bankinstelling die de excedent- orders moet uitvceren.ó9
Wanneer de onderhandelingen met de Amsterdamse Liquidatiekas ter beurze bekend worden,

komt het bestuurvan de Amsterdamse Vereeniging in spcedvergadering bijeen. Het resultaat is

een uitnodiging tot bespreking van de zaak aan de Bond. De vijfde poging van de Bond, die ter

oprichting van een eigen verTekenkantoor, lijkt nu te resulteren in een zesde poging om tot een

overeenkomst met Amsterdam te komen. De Bond besluit geen overeenkomst met de Liquida-

tiekas aan te gaan zolang de samenwerking met Amsterdam nog een kans van slagen heeft en

evenmin in te gaan op samenwerkingsvoorstellen met de Rotterdamse beurs. Deze laatste

mogelijkheid is toch minder geschikt omdat in Rotterdam de mogelijkheid ontbreekt~m tot

voldcende bedragen prolongaties te sluiten.~o
De Bond is bereid haar eis van berekening van 3~ 16 procent aan particulieren te laten vallen en

gencegen te nemen met 1~8 procent zoaLs Amsterdam wil. Maar dat is niet alles; niet-leden van

de Bond mceten als particulier worden béhandeld, de Bond zal het verkrijgen van het lidmaat-

schap vereenvoudigen, Bondsleden zullen zich in Amsterdam en Rotterdam.nierbeneden het

Amsterdamse correspondententarief laten bedienen, filialen van Amsterdamse huizen zullen de

plaatselijke tarieven eerbiedigen, overnedingen zullen door een gemengde commissie worden

berecht en Rotterdamse huizen kunnen door Amsterdamse firma's worden bediend op voor-

waarden die zij daarvoor zelf overeenkomen. Over cíit Bondsvoorstel volgt een uitvcerige

beraadslaging, maar de sterkste tegenstander, A. Rcelvink, vàn deTwentsche Bankvereeniging,

zwijgt en Mr. F.S. van Nierop van de Amsterdamsche Bank is niet aanwezig. De Bond stelt zijn

leden op de hoogte van de voorstellen en schroomt niet de leden van de Amsterdamse

Vereeniging een historisch relaas te zenden over de wording van de-Bond, aangevuld met een

betoog inhoudend dat alleen door samenwerking tussen Amsterdam en de provincie de

vastgestelde m;nimumtarieven gehandhaafd kunnen worden. De provinciale huizen die nog

niet tcegetreden zijn worden niet op de hoogte gesteld omdat zij, die tegen de organisatie zijn,

dan wellicht in Amsterdam tegen aanneming van de voorstellen zullen werken. Binnen het

bestuur van de Amsterdamse Vereeniging breekt nu een heftige strijd los, niet eens zozeer over

de inhoud van het Bondsvoorstel dan wel over de vraag of inen uberhaupt met de Bond wil

samenwerken. Een minderheid pleit voor samenwerking met de Bond en een meerderheid is er

tegen; de verhouding is ongeveer één tegen drie. De minderheid ziet in dat het de Bond ernst is

met de oprichting van een eigen verrekenkantoor; de meerderheid betoogt dat de provinciale

organisatie te weinig leden telt in verhouding tot het aantal niet-leden in de provincie. Dat

betekent dat er geen garantie is dat de gezamenlijk vast te stellen minimumtarieven ook

geéerbiedigd zullenworden. Dit resulteert tenslotte in de eis aan de Bond van toetreding van ten

minste 4001eden. Op het moment waarop de Bond bereid is die eis in te willigen (het aantal

kantoren dat aan de voorwaarden kan voldcen is ongeveer 600 en 240 zijn al lid), verklaart de

meerderheid van het bestuur het samenwerkingsveorstel evenwel onaannemelijk. Men wenst

geen overeenkomst met een vereniging zonder verleden en met kunstmatig door Amsterdam

gekweekte leden. Bovendien verwijt men de provincie dreigementen te uiten. Maar wanneer
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tenslotte de ledenvergadering van de Amsterdamse Vereeniging op 15 november de doorslag
geeft wordt het voorstel aangenomen met een meerderheid van 249 tegen 112 stemmen.
Daarmee is de basis gelegd voor een provisieovereenkomst.~l

Verlies van marge, unnst aan organisatie

De wil tot samenwerking is nu aanwezig, al schijnt het dat sommige Amsterdammers denken
dat de Bond toch geen 4001eden zal weten te krijgen. Ondanks de agitatie in de pers, en dankzij
de persoonlijke inzet van de voorzitter, de bestuursleden en van Geert Reinders, voorzitter van
de Groningse vereniging voor de geld- en effectenhandel, is op 6 december het getal van 400
leden al bereikt. Van Bondszijde is men nog niet helemaal overtuigd van de gcedwillendheid
van Amsterdam, gezien het besluit de plannen met de Liquidatiekas nog niet af te breken totdat
blijkt dat men van Amsterdamse zijde de zaak serieus neemt. Door statutenwijziging verruunt
de Bond de mogelijkheid om als lid toe te treden (de eis dat kandidaten minstens twee jaren in
het vak moeten zijn geweest vervalt en alleen die aanvragen worden aan ballotage onderworpen
waartegen het bestuur bezwaar heeft), voorts wordt stemmen bij volmacht mogelijkgemaakt en
kunnen plaatselijke verenigingen voortaan door de Bond worden erkend indien zij alleen leden
van de Bond als lid aannemen en de statuten overeenstemmen met die van de Bond. Deze
erkenning houdt tevens in dat de tarieven van Bondswege gesanctioneerd zijn. Met de Rotter-
damse Vereeniging is nog geen overeenstemming bereikt. Zij wil wel aan een tarief voor
particulieren maar niet aan een tariefvoor commissionairs in de provincie meewerken. Reden is
dat decommissionairs te Rotterdam met lagere tarieven van hun collega's gencegen nemen dan
in Amsterdam. Die positie wil men niet opgeven. De Amsterdamse Vereeniging is, om de
concutrentie door Rotterdam te beperken, bereid het commissionairstarief te verlagen van
1~16 procent tot 1~2 promille. Zelfs indien Rotterdam dan geen regeling wenst, is dit niet zeer
bezwaarlijk voor Amsterdam.72
De Bond wil Rotterdam voor de overeenkomst winnen door concessies te doen: het commissio-
nairstarief wordt op 1~2 promille gesteld, afrekeningen tussen Rotterdamse en Amsterdamse
leden zijn vrij, evenals afrekeningen tussen Rotterdamse commissionairs en Rotterdamse
particulieren. In de regeling voor prolongatie, gelden on call en provisie voor buitenlandse
commissionairs is de Rotterdamse commissionair vrij. Behoudens de vrijstellingen voor Rotter-
dam komen de drie verenigingen een tarief voor leden onderling overeen van 1~2 promille,
voor ieder ander in Nederland van 1~8 procent. Een nadere overeenkomst komt tot stand over
het vereiste voor bijkantoren om lid te worden van de vereniging die in die gemeente van
vestiging bestaat. Daarnaast sluiten Amsterdam en de Bond een overeenkomst tot het regelen
van prolongatie, gelden on call en provisie voor buitenlandse commissionairs. Binnen de
Amsterdamse Vereeniging bestaat tot het laatste moment oppositie tegen de voorstellen. De
oprichting van de Haagsche Effecten Sociéteit door de Haagse Vereeniging in mei 1905 echter
maakt dat ook Amsterdam belang krijgt bij een spoedige bekrachtiging, vooral wanneer
verschillende Haagse commissionairs aan collega's aanbiedingen doen die nogal wat lager
liggen dan het Amsterdamse tarief (de Sociéteit is bedoeld voor het onderling verrekenen van
orders). Ten onrechte heeft men overigens in Amsterdam de indruk dat het Bondsbestuur
betrokken is bij de oprichting. De algemene ledenvergaderingen van de Bond en de twee
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verenigingen bekrachtigen de overeenkomst vrijwel ongewijzigd zodat zij op 1 september 1905
in werking kan treden. Na een strijd van ruim twee jaar.~s
Maar wie heeft nu uiteindelijk wat gewonnen? De provisie voor particulieren is op 1~8 procent
gebracht en niet op 3~16 en het commissionairstarief is van 1~16 procent naar 1~2 promille
gegaan. De marge voor de provinciale commissionairs is dus kleiner dan de Bond aanvankelijk
na de Amsterdamse tariefsverhoging in 1903 .heeft voorgesteld. Afgezien daarvan is een
winstpunt voor de Bond dat de tariefconcurrentie in de provincie verdwijnt nu alle niet-leden
van de Bond als particulieren worden beschouwd en alle leden hetzelfde tarief hanteren. Op de
tweede plaats is een winstpunt dat de filialen van Amsterdamse huizen aan de plaatselijke
tarieven gebonden zijn zodat de tariefconcurrentie met Amsterdam verdwijnt. Tenslotte is niet
onbelangrijk dat thans een basis bestaat voor een krachtige provinciale organisatie. Aan het
einde van 1905 telt de Bond 6581eden. De provinciale instellingen zijn een grcep om rekening
mee te houden. Die ledentoeneming is ook een voorwaarde voor een uniform tarief; anders
blijft concurrentie binnen de provincie mogelijk en heeft de Amsterdamse Vereeniging niet de
zekerheid dat haar tarieven door haar leden worden tcegepast. Dit laatste is een voordeel voor
de Amsterdamse Vereeniging, in die zin dat haar leden niet meer (in principe) toch lagere
tarieven kunnen toepassen dan de afgekondigde.
De concuirentie tussen de Amsterdamse leden zal verminderen door de overeenkomst. Amster-
dam komt overigens niet toe aan het door haar gewenste tarief van 1~16 procent maar slechts
tot 1~20 procent. Voordeel voor Amsterdam is wel dat de provincie georganiseerd is en zo niet
langs de beurs heen zal werken.
Aan de Rotterdamse eisen is niet volledig tegemoet gekomen. Weliswaar is men ten opzichte
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van Amsterdam vrij maar voor het bedienen van particulieren buiten Amsterdam is men
gehouden aan 1~8 procent. Erger is dat Rotterdam nu ten opzichte van de provinciale commis-
sionairs gebonden is aan het Amsterdamse tarief. Daartegen tekent menin Rotterdam nietvoor
niets steeds venet aan. Nu ontstaat immers de situatie dat het voor de provinciale commissio-
nair om het even is ofhij zichvoor zijn orders tot Amsterdam of tot Rotterdam wendt. Gezien de
positie van Amsterdam betekent dit dat hij aan Amsterdam de voorkeur zal geven.74
Het geheel van de onderhandelingen oveiziend dcet een beeld ontstaan van een beweging
waarin de eerste stap van de Amsterdamse Vereeniging om de beurs voor zich op te eisen, door
uitsluiting van de provinciale commissionairs en instelling van minimumtarieven, de provincie
tot organisatie dwingt. In de beweging, die mede ontstaat door de interne concutrentie in de
provincie, wordt de Bond steeds sterker, gesteund door de verdeeldheid in de Amsterdamse
Vereeniging tussen voor- en tegenstanders van samenwerking, door de vande beurs uitgesloten
instellingen, door de actie van de Haagse commissionairs, door de bereidwilligheid van de
Rotterdamse beurs en door de dreiging van een openbare beurs. De afwezigheid van voldoende
prolongatiegelden in Rotterdam en de dreiging van de tlmsterdamse filialen in de provincie
levert de Amsterdamse Vereeniging als meest geschikte partner op, waarmee tenslotte de
overeenkomst tot stand komt in een meer evenwichtige situatie dan na haar stap tot uitsluiting
van de provinciale commissionairs. De weg naar dat evenwicht begon pas toen de Bond besloot
tot zelfstandigheid!

2. Het Bondsincassotarief van 1909 75

Een urgent~irobleem

Behalve op het gebied van de effectenhandel isookde situatie met betrekking tot de incasserin-
gen een punt van zorg in de provincie. Deze zorg heeft betrekking op lage tarieven, felle
concurrentie, gebrek aan overeenstemming over de tarieven en vele buitenstaanders die zich
met het incassowerk bemceien. Het duurt tot 1909 voor een bondsincassotarief tot stand komt;
een incasso-overeenkomst voor het hele land kan pas worden gesloten in 1919.
Hce urgent de situatie is blijkt wel uit de benceming van een commissie ter heiziening van de
incassotarieven al tijdens de eerste ledenvergadering van de Bond. Behalve twee leden van het
bestuur worden aLs leden van deze commissie aangewezen: J.D. Schoon (firma E. Philips te
Maastricht), J. Kalff (firma Doijer 8c Kalffte Zwolle), Erdbrink (Geldersche Credietvereeniging te
Arnhem), Bremer (Delftsche Bank te Delft), E. Laane (firma W. Laane te Bergen op Zoom), F.H.
van Gijn (firma Hooghwinkel8c Co. te Dordrecht) en L van Dijk (firmaJ. van Dijk te Meppel).76
In december heeft de commissie een ontwerp gereed met als beginselen het streven naar
samenwerking met de Amsterdamse en Rotterdamse incassokantoren en met vaststelling van
een minimum incassoloon (1 promille voor bedragen tot 500 gulden, 1~2 promille voor
bedragen daarboven tot 2000 gulden en 1 ~4 promille voor grotere bedragen). In april 1904
besluit de commissie de zaak voorlopig te laten rusten wegens de verwerping door de Amster-
damse Vereeniging voor den Effectenhandel van het bondsvoorstel met betrekking tot de
effecten- provisie. Door die verwerping is de kans op samenwerking met de Amsterdamse
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incassokantoren geringer wegens de bijzondere verhouding van die instellingen tot de Amster-
damse commissionairs.~~
In het najaar van 1905, wanneer de provisieovereenkomst gesloten is en het ledental tcegeno-
men, gaat de incassocommissie weer aan het werk en wordt deze uitgebreid met G. Reinders te
Groningen, J. van Heel te Gces en H.F. Kol van C~uwerkerk te Utrecht. R Mees 8c Zoonen te
Rotterdam laat weten geen nut te zien in een gezamenlijke aanpak van de incassovoonvaarden
met Amsterdam en de provincie. Tijdens een conferentie met de Associatie-Cassa, de C~ntvang-
en Betaalkas en de Kasvereeniging blijkt dat ook op hun medewerking niet gerekend hceft te
worden. De regeling mcet dus geheel van de Bond uitgaan. Een ontwerp-regeling, aan de leden
voorgelegd in juni 1906, levert nog al wat bezwaren op van de Deventer commissionairs in
verband met het nieuwe tarief van Van Gend 8c Loos. Zorgelijk is ook de concurrentie van de
Post waaraan steeds meerkwitanties ter invordering worden gegeven. C~m die reden is een hoog
minimumtarief niet geweast. De Zwolse kassiers stellen voor om helemaal geen incassotarieven
vast te stellen omdat er nog niet genoeg leden zijn en het voor de aangeslo[enen daarom
mceilijk zal zijn een minimum tarief te handhaven. Voor de Schiedamse kantoren is een
verplicht minimumtarief voor kassiers onaannemelijk, tenzij Rotterdam meewerkt. De Rotter-
damse kassiers zullen anders, indien hen een hoge provisie in rekening mcet worden gebracht,
gebruik maken van een bode met voorbijgaan van de Schiedamse kantoren. De Schiedamse
kantoren willen daarom de regeling beperken tot een tariefvoor particulieren. De tweeslachtige
positie van de provinciale kantoren die niet alleen eigen zaken dcen maar ookagent zijn van een
Amsterdams huis, rcept de vraag op (gesteld door de firrna B. W. BlijdensteinJr.) ofde incasso's
die men als agent voor een Amsterdams huis bezorgt, aan het tarief onderworpen zijn.
Algemeen acht men de vergcedingen voor plaatsverlies (vergoeding voor incassering in een
andere gemeente boven de voorgeschreven provisie) te hoog. De ledenvergadering besluit
daarop de incassocommissie op te dragen het ontwerp te herzien en opnieuw in te dienen.ig

De pogingen verzand

Voor de vaststelling van een nieuw tarief neemt de incassocommissie weer contact op met de
Amsterdamse instellingen. Alleen de Credietvereeniging blijkt niet afkerig maar de anderen
verwachten geen resultaten en geven in overweging er zelfs geen bespreking aan te wijden. Na
advisering door de plaatselijke vtrenigingen stelt men een nieuw ontwerp ter discussie in de
ledenvergadering vanjuni 1907. Evenals in het vorige voorstel zijn er m~n~mumtarieven voor
medeleden en voor anderen in opgenomen. Sommige tarieven zijn hoger en andere lager dan in
het vorige voorstel (de tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van de bedragen envan de plaats
van incassering). De ledenvergadering besluit, ondanks bezwaar van de Zwolse Vereeniging, het
voorstel aan te nemen maar het mag niet ingevcerd worden dan na hernieuwd overleg met
Amsterdam, Rotterdam en Van Génd 8c Loos. Tot die tijd mag door de leden het tarief voor
incassering voor particulieren niet worden verlaagd beneden het tarief in het ontwerp. De
Groningsche vereeniging voor de Geld- en Effectenhandel betreurt het uitstellen van een
incassoregeling en stelt het tarief voor haar leden verbindend in verband met de onereuse
concurrentie die gevcerd wordt door de Groninger Bankvereeniging Schortinghuis 8c Stikker
die aan particulieren een incassotarief tcezendt dat bijna gelijk staat aan het tarief voor
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medeleden. Het gevolg is dat de Groninger Bankvereeniging uit de Bond treedt, gevolgd door
het agentschap Groningen van de Credietvereeniging, de firma Timmerman 8c Sassen te Ter
Apel en Freseman Gratama te Hoogeveen. Cbk Deventer en Zwolle steunen de Groninger
Bankvereeniging in haar verzet tegen de reglementering. De Groninger Vereeniging trekt haar
incassoreglement pas in nadat de banken te Amsterdam, met afbreking van andere relaties te
Groningen, hun incasso's aan de Groninger Bankvereeniging zenden.
Dat betekent niet dat de Groninger Bankvereeniging weer tcetreedt tot de Bond. Integendeel,
onder leiding van Gebr. Mispelblom Beijer belegt men in Zwolle een vergadering van tegenstan-
ders van het Bondsontwerp; de meerderheid van die vergadering blijkt niet ongenegen uit de
Bond te treden indien het ontwerp ingevoerd wordt. Eerst nadat het Bondsbestuur de leden
geruststelt met de mededeling dat de invcering niet buiten de ledenvergadering om zal
gebeuren, treedt de Groninger Bankvereeniging weer tot de Bond tce.
Henzieuwd overleg met de Amsterdamse kassiers heeft geen resultaat, ook niet nadat G.A.W.
van Lanschot de leiding van de besprekingen op zich neemt. Ook met de Rotterdamse banken
komt men in contact; men lijkt daar niet ongenegen de zaken te bespreken. Later blijken de
banken te Rotterdam bezwaar te hebben tegen een uniforme incassoregeling. Omdat de
onderhandelingen geen succes hebben en omdat overeenstemming met Amsterdam, Rotter-
dam en Van Gend 8c Loos wel voorwaarde is voor de invcering, besluit het bestuur de
vaststelling van een incassotarief niet meer op de agenda te plaatsen tenzij vanuit de leden van
de Bond daarop aangedrongen wordt.79

Naar een overeenkomst

Inmiddels bereiden de Vereenigingen in Friesland, Groningen en 's-Gravenhage de invoering
van een minimumtarief voor. Aanleiding genceg voor het bestuur van de Bond om zoveel
mogelijk eenheid in het minimum te brengen en met een geheel nieuw voorstel te komen met
één minimumtarief voor zowel particulieren als voor medeleden en Amsterdamse en Rotter-
damse instellingen. Bovendien is het tarief belangrijk lager'dan in alle voorgaande voorstellen
en kent het maar één grens (boven en onder de 2000 gulden, 1~2 promille voor bedragen
daaronder en 1~4 promille voor bedragen daarboven). Nog nooit tevoren zijn er zovele leden
bijeen geweest wanneer op de algemene ledenvergadering in december 1908 het bestuursvoors-
tel in stemming wordt gebracht. Het voorstel haalt 249 stemmen voor, 86 tegen en 1 blanco
zodat het verwotpen is, gezien de eis van drie-vierde meerderheid indien het gaat over zaken die
voor alle leden bindend zijn. Enkele leden blijken op deze vergadering tegen te stemmen, die
menen dat zij tegen een onderdeel van het voorstel stemmen maar die voor het voorstel als
geheel zijn. Dit levert wel vertraging op maar het misverstand wordt rechtgetrokken wanneer
de foutieve stemmers tijdens de ledenvergadering van april 1909 de voorstellen opnieuw ter
sprake brengen. Het incasotarief wordt nu aangenomen en zal in werking treden op 1 juli
1909. so
Opvallend in de totstandkoming van de Bondsincasso-overeenkomst is de lange tijdsduur van
zes jaar (de provisieovereenkomst is in twee jaar geregeld), het trage verloop van de procedure
(de incassoovereenkomst lijkt zich van ledenvergadering naar ledenvergadering voort te sle-
pen), de bemoeienis van een incassocommissie in plaats van een bestuur, de betrokkenheid van
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de plaatselijke verenigingen afionderlijk in plaats van de Bond als geheel, zoals bij de provisieo-
vereenkomst, de afwezigheid van gesprekken met mededingers in een leidende rol zoals met
Van Gend 8c Loos en de Post, terwijl er bij de totstandkoming van de provisieovereenkomst
steeds overleg is met Amsterdam en Rotterdam. Overigens moet de rol van de P.T.T. niet
worden overdreven; de kleine bedragen die deze incasseert en de gehanteerde belemmerende
formaliteiten maken de P.T.T. aLs concurrent minder belangrijk.
Als beeld van het geheel komt naar voren dat de totstandkoning van het Bondsincassotarief een
intern proces vormt waarbij de leden een overwinning op zichzelf behalen terwijl de realisatie
van de provisieovereenkomst een extern proces was dat winst oplevert ten opzichte van
Amsterdam (of liever: het terugwínnen van bijna verloren terrein.) Het incassotarief levert
alleen een oplossing op voor de interne concurrentie binnen de provincie door instelling van
een laag minimumtarief. De winnaars en verliezers zijn te vinden binnen de leden van de Bond.
De eersten ktu~nen door het minimumtarief hun bedrijfgemakkelijker in stand houden en zijn
beschermd tegen de laatsten die door het minimumtarief minder kunnen concurTeren. Als
verliezers zijn in die zin met name te ncemen: de 's-Gravenhaagse firma Kemenaer 8c Co., de
Deventer commissionairs, Gebr. Mispelblom Beijer, Van Ranzow 8c Co., B. W. Blijdenstein Jr., de
Groninger Bankvereeniging Schortinghuis 8c Stikker en de Geldersche Credietvereeniging.g~

8. De nieuwe provisie-overeenkomst van 191482

Prakt~k van de provisie-overeenkomst

De rust die na het sluiten van de provisie-overeenkomst van 1905 intreedt, houdt geruime tijd
aan. Weinig incidenten zijn van dien aard dat zij de eenheid tussen Amsterdam, Rotterdam en
de provincie kunnen verstoren. De firrna Van Oss 8c Co. te 's-Gravenhage verspreidt in 1905
circulaires waardoor aan andere kantoren niet-loyale concurrentie wordt aangedaan en die een
ongezonde speculatiegeest bevorderen. S.F. van Oss doet in die circulaires aanbiedingen tot
koop en verkoop franco middenkcers, dat wil zeggen tegen een kcers die nog tot stand moet
komen en die bovendien geen werkelijke koers is. Dergelijke aanbiedingen zijn in strijd met de
geest van de provisie-overeenkomst, maar in de overeenkomst is er geen vooniening voor
getroffen; een eventuele aanvulling van de overeenkomst weegt niet op tegen het belang van de
zaak. Een gesprek tussen het Bondsbestuur en S.F. van Oss blijkt voldoende om de situatie te
wijzigen. Van Oss verandert zijn circulaires, evenals de firma A. Boissevain 8c Co. te Amster-
dam. ss
Incidenteel komt een klacht over een onbillijke provisieberekening bij het bestuur binnen, zoals
die vanJ.B. de Beer te Bodegraven over de Stichtsche Bank te Utrecht. In dat geval oordeelt het
bestuur trouwens dat er geen sprake is van een onjuiste berekening. Vaker voorkomend zijn
mísverstanden tussen provinciale instellingen en hun plaatselijke ofprovinciale organisaties. In
1908 berekent de firma Waaldrink 8c Co. te Zutphen lagere provisie bij verwisseling van
coupons dan door de Gelderse Vereeniging is voorgeschreven. Aangezien niet blijkt dat van
opzet sprake is, krijgt de fuma geen bcete. Grotere moeilijkheden ontstaan in Brabant in 1909.
De Brabantse Vereeniging besluit in een algemene vergadering, met grote meerderheid van
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stemmen, tot invcering van een lokaal tarief zowel voor effecten- en incassozaken als voor
inwisselíng vancoupons. Twee kantoren uit Breda, E. Sassen 8c Co. en P.L Faes 8c Zoon, maken
bezwaar en weten vervolgens alle overige kantoren in die stad te bewegen zich tegen de
invcering van het Brabantse tarief in zijn geheel te venetten terwijl zij feitelijk alleen bezwaar
maken tegen het tarief voor de handel in laaggenoteerde fondsen. Wanneer het Brabantse
bestuur besluit het tarief toch te handhaven, nemen de kantoren ontslag als Gd van de
Brabantse Vereeniging die daarop de hulp van het Bondsbestuur inrcept. Naast E. Sassen 8c Co.

en P.L Faes 8c Zoon als meest onvencenlijke tegenstanders hebben ook de firma's Ingen-Housz
8c Zoon, en Van Mierlo Sc Zoon te Breda en de firma's HJ. van Ogtrop 8c Zoon, Ingen-Housz en
het bijkantoor van de Amsterdamsche Bank te Eindhoven bezwaar tegen het vaststellen van een
tarief van 3~16 procent als minimum voor aankoop van fondsen die genoteerd zijn van 25 tot
100 procent. Klanten zullen dan terstond hun orders naar Amsterdam zenden. Bij bemiddeling
door het Bondsbestuur blijkt dat het bestuur van de Brabantse Vereeniging met de bezwaren
van de kantoren wel instemt, maar zich verplicht vcelt vcet bij stuk te houden om het prestige
van de Vereeniging te handhaven na het bruuske optreden van de Bredase kantoren. De

oplossing van het confGct is dan al even eenvoudig als de grond van het ontstaan: de firma's
treden weer tce zodat het prestige hersteld wordt en in het vertrouwen dat de Vereeniging
rekening houdt met hun bezwaren.S4 De Vereeniging trekt later het bezwaarlijke tarief in. De te
hoge provisie, waartoe sommige lokale verenigingen neigen, speelt niet alleen in de kaart van
Amsterdam, hoe loyaal men daar ook is, maar geeft ook aanleiding tot het ontstaan vanbucket-
shops (wedden op de koersenvan de effecten met het publiek) die buiten het bereik van de Bond
en van de lokale verenigingen opereren. Bij de Holland-Amerika Bank te 's-Gravenhage is zelfs

een brochure verkrijgbaar over de verschillende manieren van speculatie. De Centrale Effecten-
8c Administratiebank Van den Arend 8c Van der Schueren te Nijmegen maakt werk van het
zenden van circulaires met informatie omtrent speculatie-fondsen hetgeen de Bond opvat als
ongezonde concurrentie. De oprichting van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch, die zich wel
belast met het uitvceren van effectenorders maar geen lid is van de Bond en zich dus niet aan de
minunumtarieven gebonden acht, is al evenzeer een aanslag, hce klein ook, op de positie van de
in de Bond verenigde provinciale instellingen.a5

De w~ziging van 1908

In de praktijk blijkt de provisie-overeenkomst, gezien het nauwelijks voorkomen van misvers-

tanden en venoeken om informatie en uitíeg; góed te werken. Een belangrijke wijziging komt in

1908 tot stand en is noodzakelijk in verband met de beperking van het dcen van uitkeringen

door emittenten van fondsen. Dit betekent immers feitelijk omzeiling van de tariefbepalingen

op dezelfde wijze als door de commissionair die door hem genoten provisie afstaat.

Geen wijziging maar wel ordening ontstaat wanneer de Bond, in navolging van de Amsterdam-
se en Rotterdamse Vereenigingen, een eigen, op de praktijk afgestemd stelsel van regels
waaronder de zaken van deleden vallen, creëert. Dit Reglement voor de geld- en effectenhandel
bevat alle voorschriften die de leden bij de uitcefening van hun bercep in acht mceten nemen.
Het geeft richting bij zaken tussen Bondsleden onderlingen tussen Bondsleden en particulieren.
Tot dan tce zijn voor die transacties de bepalingen van het Wetboek van Koophandel van
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toepassing en die zijn ten dele verouderd, ten dele onvolledig, vragen de tussenkomst van de
rechter, wat niet bevorderlijk is voor de snelheid (bij pandrechtuitcefening), en geven aanlei-
ding tot processen die gevcerd mceten worden voor rechters die niet altijd op de hoogte zijn van
de usances in de geld- en effectenhande1.86

Strubbelingen

In 1910 dreigt verwijdering tussen de drie Vereenigingen te ontstaan wanneer in Amsterdam
een grcep leden de provisie-overeenkomst wenst op te zeggen en ten minste een hogere provisie
voor de leden van de Amsterdamse Vereeniging wil bedingen. De provisie van 1 ~2 promille acht
men daar niet hoog genceg. De redenering is dat de provinciale commissionair aan de
particulier in de provincie 1~8 procent berekent en dat die provisie billijkerwijs gelijkelijk tussen
de provinciale commissionair en de Amsterdamse beurscorrespondent verdeeld mcet worden
zodat ieder 1 ~ 16 procent ontvangt. De Bond en de Rotterdamse Vereeniging zijn bereid daarin
mee te werken maar dan mcet Amsterdam aan een verhoging van het tarief voor particulieren
van 2~16 naar 3~16 procent meewerken, zodat de marge ook voor de Bondsleden groter
wordt.g~ Daar vcelt men in Amsterdam niets voor omdat men het voor oude relaties onbillijk
acht en ook vreest dat het de beursomzet nadelig zal beïnvlceden. Hcewel men in Amsterdam
niet tot opzegging van de overeenkomst overgaat, wordt intussen in de provincie de mededin-
ging van de Amsterdamse filialen wel merkbaar. De Utrechtse Vereeniging maakt melding van
onderhandse afspraken te Amsterdam met betrekking tot de berekening van minimumprovisie
voor claims en dergelijke. Te Alkmaar vestigt zich een bijkantoor van de firma Nijpels 8c Co. te
Amsterdam die in de plaatselijke krant aankondigt coupons tegen de hoogste kcers te verzilve-
ren blijkbaar met de bedceling om het lokale tarief niet in acht te nemen. In die stad vestigt zich
ook de Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank die te beschouwen is als een voortzetting van de
filialen van de Amsterdamse firma B. Sanders Ezn en die weigert tot de Bond als lid toe te
treden. Deze bank adverteert in de dagbladen coupons te verzilveren, veertien dagen voor de
vervaldag, zonder berekening van provisie. Het verrnceden ligt voor de hand dat zij door haar
Amsterdamse relatie wordt bediend met afwijking van de bepalingen in het Reglement van de
Amsterdamse Vereeniging. Amsterdamse kantoren ontduiken de reglementaire bepalingen
door, wanneer zij een bericht van een provinciale firma ontvangen dat die een fonds te
verkopen heeft aan de beurs, die firma een order tot kopen te geven. Omgekeerd, wanneer een
provinciale firma wil kopen, zendt de Amsterdamse correspondent een order tot verkoop in
plaats van de kooporder af te wachten. Amsterdamse kantoren dcen dergelijke aanbiedingen
tot onderhandse afspraken aan commissionairs in de provincie en ontduiken op die manier de
provisiebepalingen door zelf de plaats van de beurs in te nemen. Een ander misbruik dat
gaandeweg grotere afinetingen aanneemt, en waarmee men de beurs omzeilt, is het veilen van
stukken via beursexecutie die niet behoren tot het onderpand van de ongedekte prolongatiën.
Deze kwesties nopen tot een voortdurend gesprek tussen de drie Vereenigingen. Dat biedt
steeds oplossingen behalve op het punt van de hoogte van de correspondentenprovisie. Die wil
men te Amsterdam verhogen zonder het tarief voor particulieren in de provincie te verhogen.
Op het punt van de bevcegdheid van alle kantoren in plaatsen waar een kantoor voor betaling
van coupons en aflossingen is aangewezen om de provisie-berekening achterwege te laten
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bereikt men ook overeenstemming.88 Voor de Bond is de bevoegdheid om de provisiebereke-

ning achtenvege te mogen laten op alle plaatsen waar een betaalkantoor voor coupons en

aflossingen is aangewezen, belangrijk.89 Anders zullen die betaalkantoren (vaak Amsterdamse

filialen die de dividendbetalingen doen omdat het hoofdkantoor bij de emissie betrokken is) de

bondsleden veel klanten onttrekken. Daarin blijkt Amsterdam tcegeeflijk, zodat maar één

geschilpunt, de provisie, resteert.~
Amsterdam is tenslotte bereid mee te werken aan een tariefvoor particulieren van 3~ 16 procent

maar bedingt tegelijkertijd aan particulieren in Amsterdam 1~8 procent te mogen berekenen.

Dit is vooral voor de Bondsleden die in de omgeving van Amsterdam gevestigd zijn een schier

onoverkomelijk bezwaar en de Bond wil alleen in het privilege berusten wanneer ook aan

forensen in Amsterdam 3~ 16 procent mcet worden berekend. Dat is voor Amsterdam te veel

gevraagd en zelfs op de eis dat dan ook de Bondsleden het recht mceten krijgen om ingezetenen

vanAmsterdam tegen 1,8 procent te mogen bedienen gaat ze niet in. Wanneer de Bond aan zijn

eis vasthoudt lijkt de situatie hopeloos vast te zitten, totdat men tot het compromis komt dat

Bondsleden bij het bedienen van hun cliënten, die wonen in de plaats waar die leden hun bedrijf

uitoefenen en die ook te Amsterdam als forensen worden aangeslagen in de inkomstenbela-

sting, slechts 1~8 procent hceven te berekenen.91
Na deze overeenstemming tussen debesturen van de drie Vereenigingen, keuren de ledenverga-
deringen te Amsterdam en Rotterdam de wijzigingen in de provisieovereenkomst van 1905

gced, maar de ledenvergadering van de Bond verwerpt in 1912 de voorstellen. Dit geschiedt

ondanks de voordelen voor de Bondsleden: de veel stelliger dan in de bestaande provisierege-
ling door Amsterdam erkende rechten van de Bond om buiten Amsterdam en Rotterdam
provisie voor particulieren vast te stellen, die ook door Amsterdamse kantoren en hun filialen
geëerbiedigd zal worden. En ondanks het voordeel voor het gehele land dat Amsterdam
voortaan minunaal 3~16 procent aan particulieren zal berekenen, hetgeen de marge voor de

provinciale commissionaírs verbetert. Het geschiedt eveneens ondanks de wetenschap dat de
regeling te Amsterdam maar nauwelijks is gcedgekeurd (138 tegen 134 stemmen). Dat wijst
erop dat de voordelen voor Amsterdam niet zo groot zijn. Bovendien dreigt nu het gevaar dat
opzegging door Amsterdam haar onbelemmerde vrijheid in de provincie geeft.
Er zitten voor de provinciale commissionair ook nadelen aan het voorstel. Voor grote delen van
het land is plaatselijk 3~ 16 procent al gebruikelijk en betekent verhoging van het corresponden-
tentarief een verlaging van de marge. Voor de commissionairs in de Zaanstreek en het Gooi
betekent het privilege van Amsterdam een achteruitgang. Decliënten vande Zaanse commissio-
nairs bestaan voor het grootste deel uit Zaanse industriëlen, kooplieden en landbouwers die
overdag hun zaken drijven aan de goederenbeurs te Amsterdam en voor effectenorders daar
moeten worden opgezocht. Voor de Zaanse kassier is het daarom bestaansvoorwaarde dat hij

geen hogere provisie hoeft te berekenen dan een Amsterdammer. ln de nieuwe voorstellen mag

de Amsterdamse commissionair forensen een lagere provisie berekenen zodat hij met de
provinciale commissionair concurreert.
De voorwaarde dat de cliént in dezelfde plaats mcet wonen als de commissionair is nadelig
omdat de commissionair vaak cliënten heeft in een andere plaats dan zijn woonplaats die hij nu

niet gcedkoper zou kunnen bedienen en zeker zal verliezen. Uit Den Haag bijvoorbeeld komt

bezwaar, verwoord door Van Alphen voor de firma Oppenheim 8c Van Till, tegen de verplich-
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ting om buiten Den Haag wonende particulieren voor coupons en aflossingen van gemeente-
obligaties in die stad betaalbaar gesteld, provisie in rekening te moeten brengen. Voor opzeg-
ging van de bestaande overeenkomst door de Amsterdamse Vereeniging vreest men daar niet
want de organisatie van de Haagse bews zou alle nadelen op kunnen vangen.92
Om bovengemelde redenen zijn er 229 stemmen voor goedkeuring en 86 tegen goedkewing
van de nieuwe overeenkomst zodat de vereiste meerderheid van 3~4 niet gehaald wordt en de
overeenkomst verworpen is. Na de vergadering probeert het Bondsbestuw een tweede stem-
ming uit te lokken en dat streven kracht bij te zetten door de eerste stemming ongeldig te
verklaren omdat die volgens de statuten schriftelijk mcet gebewen. Uit verschillende kringen
(Gelderland, Limbwg en Zeeland) wordt aangedrongen op herstemming maar Amsterdam en
Rotterdam wensen daarop een nieuwe stemming in hun ledenvergaderingen en bovendien
aanvullingen van de voorstellen. Zo wil nu ook Rotterdam het recht om forensen en ingezetenen
van A.msterdam tegen 1~8 te mogen bedienen. Amsterdam wil niet meer aan provinciale
instellingen het recht verlenen om zonder berekening van provisie coupons en aflossingen af te
rekenen in plaatsen van het betaalkantoor. Ze eist dat bij order-clearing binnen de provincie
toch provisie wordt berekend tussen commissionairs hetgeen zeer belemmerend werkt op het
dcen van zaken op een lokale bews zoals in Den Haag. Bovendien wil Amsterdam nu eerst weer
onderhandelen met de Vereeniging van directewen van hypotheekbanken over de slechte
verhandelbaarheid ter bewze van pandbrieven en een bespreking houden met de president van
de Nederlandsche Bank in verband met de concurrentie die zij enhaar beambten de commissio-
nairs aandoen.
Onder die omstandigheden acht het Bondsbestuur het niet wenselijk een nieuwe ledenvergade-
ring bijeen te rcepen, maar wil het eerst verdere voorstellen van Amsterdam afwachten, vooral
wanneer van die zijde ook nog bezwaar wordt gemaakt tegen aantasting van het provisieprivile-
ge door Rotterdam.9s

De overeenkomst van 1914

Later komt men van Amsterdamse zijde met geheel nieuwe grondslagen. Die komen er op neer
dat men de Rotterdamse en provinciale organisatie wel wil erkennen maar bij vaststelling van
de tarieven geheel vrij wil zijn. Amsterdam is dan bereid leden van de Bond en van de
Rotterdamse Vereeniging tegen het correspondententarief te bedienen mits deze verenigingen
hun leden verbieden cliënten te bedienen beneden doorAmsterdam vast te stellenm;n;ma. Het
Bondsbestuw is daarmee accoord mits een verhouding van 1: 3 in acht wordt genomen tussen
het correspondenten- en het particuliere tarief. Daarop zegt de Amsterdamse Vereeniging de
bestaande overeenkomst met ingang van einde 1913 op. Ze laat informeel weten via haar
waarnemend voorutter Fred Bastiaans, dat zij zich na die tijd een tarief voorstelt in de trant van
het door de Bondsledenvergadering venvorpen voorstel.
Blijkbaar is Amsterdam het onderhandelen moe en probeert nu langs deze weg een tarief vast te
stellen. Wellicht ookwil zij het bondsbestuw steunen om de oppositie van enkele Bondsleden te
overwinnen. Geuen de tijdnood krijgt het Bondsbestuw van de algemene ledenvergadering
machtiging een overeenkomst in de geest van die van 1912 met A.msterdam aan te gaan,
behalve voor het geval Amsterdam in de forensenkwestie op haar standpunt blijft staan. Dan
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moet de ledenvergadering eerst worden gehoord. En Amsterdam blijft op haar standpunt
staan!
InmiddeLs zoekt de voorzitter van de Bond contact met de plaatselijke verenigingen en overtuigt
deze zoveel mogelijk van het belang van de overeenkomst, zelfs met behoud van het privilege.
Dit lukt, want ondanks een door de Zaanse firma's gevcerde actie, verleent de ledenvergadering
van 13 december 191 ~ het bestuur machtiging de overeenkomst aan te gaan inclusief het
Amsterdamse privilege. De Bond bedingt daarbij dat Amsterdam, vrij in de bepaling van de
tarieven, wijzigingen zes maanden tevoren mededeelt en dat de overeenkomst met een termijn
van drie maanden opzegbaar is, zodat de Bond tegen haar wil nooit aan tarieven gebonden kan
worden. De overeenkomst, die de Amsterdamse, Rotterdamse en provinciale verenigingen op
29 december 1913 sluiten en die ingaat op 1 januari 1914, bevat een correspondententarief van
1~16 procent, een tarief voor particulieren van 8~16 procent en een forensentarief van 1~8
procent. Overigens wordt niet alleen de effectenprovisie geregeld maar ook de tarieven voor
prolongatie, geld on call, claims en dergelijke.94
Zo keert vier jaar na de stroming tot opzegging van de overeenkomst van 1905 de rust in de
tarieven weer met een grotere marge voor de provinciale commissionairs dan in 1905 en gelijk
aan de door de Bond gestelde tarieven in 1903. De belangen van de Zaanse en Gooise
effectenhandelaren worden geschaad door het Amsterdamse privilege. De Amsterdamse com-
missionair is gebaat bij de verhoging van het correspondententarief van 1~20 naar 1~16. Achter
het beeld van de briljante onderhandelingen tussen provinciale- en Amsterdamse commissio-
nairs dringt zich dat van de opkomende kracht der grootbanken op. De provinciale organisatie
blijft behouden in een wankel evenwicht met de Amsterdamse commissionairs. Omgekeerd is
vanuit commissionairsgezichtspunt het element van een belangengemeenschap tegenover de
grote banken niet vreemd aan de wens tot het sluiten van de rijen in een provisie-overeen-
komst.95 Juist in de jaren waarin het bankwezen meer tcegang tot de beurs krijgt. De banken
naderen de beurs, dat is duidelijk. De provinciale commissionairs mogen dan een hogere marge
bewerkstelligen, hun positie is daarom niet steviger geworden. De banken naderen immers ook
in de provincie. De zijdelingse rol in de onderhandelingen wijst op de geringere betrokkenheid
van de Rotterdamse commissionairs. Meestal zal echter het Rotterdamse belang parallel lopen
aan het Bondsbelang ten opzichte van Amsterdam en is het op die manier voldcende vertegen-
woordigd.

4. De incasso-overeenkomst van 191996

Een stroom van klachten en verzoeken tot bemiddeling

De invoering van het Bondsincassotarief in 1909, bedoeld om deze tak van bedrijf voor de leden
lonend te maken door een minimumprijsvaststelling, lost niet alle mceilijkheden in het incasso-
bedrijf op. Behalve dat er sprake is van meer factoren die een rol spelen bij de uitcefening van
een bedrijf dan het tarief alléén, zijn er ook niet-leden die niet aan het tarief gebonden zijn. De
concurrentie tussen de leden geeft aanleiding tot een regelmatige stroom van klachten en
verzoeken tot bemiddeling aan het Bondsbestuur, leidt tot verdere regels in het incassobedrijf
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en tenslotte tot het sluiten van de incasso-overeenkomst met de Amsterdamse en Rotterdamse
bankiersverenigingen in 1919.
In 1909 zegt de firma Somer 8c Co. te Assen het lidmaatschap op van de Bond om te Assen
gevestigde Bondsleden concurrentie aan te kunnen dcen in het incassobedrijf. De firma is dan
immers niet meer aan het tarief gebonden. Voor de effectenhandel levert de uittreding het
nadeel op dat men door de beurscorrespondenten te Amsterdam als particulier wordt aange-
merkt en aan het daarbij behorende tarief voor particulieren gebonden is. Dat nadelige gevolg
probeert de firma te ontgaan door een nevenbedrijf, de firma Somer 8c Kool, op te richten voor
de effectenhandel en voor die firma het Bondslidmaatschap aan te vragen. Aldus luiden de
berichten die bij het bestuur binnenkomen. Het bestuur besluit daarop de firma niet tce te
laten.97
Mceilijkheden treden ook op waar regionale verenigingen een tarief vaststellen boven het
minimum Bondstarief, waannee niet ieder lid in die regio zich kan verzoenen. Het Bondsbes-
tuur dient dan soms als bemiddelend orgaan en tenslotte zelfs als beslissend instituut omdat de
tarieven van door hem erkende verenigingen van Bondswege gesanctioneerd zijn. Wanneer de
Leidse Vereeniging in het laatst van 1909 incassotarieven voor de omliggende dorpen van de
stad Leiden invcert, tekent de Leidsche Bankvereeniging H.F.C. Gerlings daar bij het Bondsbes-
tuur bezwaar tegen aan omdat de zaak te overhaast is behandeld, de voorzitter de leden heeft
bewerkt en de commissie van advies niet is gehoord. Het Bondsbestuur stelt de Leidse
Vereeniging in het gelijk.98
Minder oplosbaar zijn de incassomoeilijkheden tussen leden en niet-leden. Op een klacht tegen
het tarief van het Ctr[tvang- en Betaalkantoor te Rotterdam, waaruit blijkt dat dit kantoor door
bemiddeling van agentschappen te Dordrecht en Naaldwijk van plan is in de provincie incasso-
zaken te dcen beneden het provinciale tarief, gaat het Bondsbestuur niet in.99 Ook op aanbie-
dingen van Labouchere, C~yens 8c Co's Bank aan buitenlandse wisselgevers om franco-provisie
te incasseren op alle plaatsen waar de bank kantoor houdt, kan het Bondsbestuur geen invloed
uitoefenen. I~ Hetzelfde geldt voor het lage tarief voor incasso's van de Twentsche Bankveree-
n;g;ng,io[

Boycot tegen de Hanzebank niet effectieJ

De concurrentie van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch leidt niet alleen tot klachten van de
Brabantse- en Gelderse Vereenigingen maar ook van de Associatie-Cassa. De Hanzebank eist
namelijk van kredietnemers er voor te zorgen dat op hen getrokken wisseLs aan de Hanzebank
ter incassering worden gezonden. Dat gebeurt doordat betrokkenen door middel van briefkaar-
ten aan trekkers het dringende verzoek dcen de wissels over de Hanzebank te laten lopen. Zelfs
schijnt die bank - zij ontkent het zelf - kassiers mceilijkheden in de weg te leggen bij de bezorging
van incasso's die door betrokkenen bij haar betaalbaar zijn gesteld. Hcewel de Bond in 1910 op
haar ledenvergadering een motie aanneemt waarin deze praktijken worden veroordeeld,
breiden deze zich aanhoudend uit. Sommigen dringen daarom aan op Ir[eer afdcende maatrege-
len in de vorm van een boycot. Een besluit daartce neemt de ledenvergadering; het wordt
daarin voor leden verboden om met diegenen zaken te dcen die naar oordeel van het bestuur
handelen in strijd met de belangen van de Bond. Een boete van f 1000,- moet hen aan het
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besluit binden. Men verwacht dat de dreiging met het wapen alleen al voldoende uitwerking zal
hebben zodat men het niet zal behceven te gebruiken. Het is ook mceilijk te gebruiken, gezien
de grote tenigslag van het wapen op de leden die zaken dcen met de Hanzebank en daardoor
inkomsten zullen mislopen. Het is ook onmogelijk om de Amsterdamse instellingen, die zich
voor incasso's in de provincie onder andere bedienen van de Hanzebank, aan het besluit te
binden. Men gebruikt het boycotwapen inderdaad niet en de Hanzebank gaat door met haar
praktijken. Pogingen haar ertce te bewegen aLs lid tot de Bond tce te treden en haar op die
manier aan het tarief te binden stranden op de eis van de Bond dat dan alle bijkantoren lid
mceten worden en de voorwaarde van de Hanzebank dat zij met haar propaganda (het
beschikbaar stellen van briefkaarten) verder kan gaan. Zelfs pogingen om bij minister Talma te
bewerkstelligen haar geen regeringssubsidie meer te verstrekken in verband met haar deloyale
concurrentie en het feit dat zij aan aandeelhouders dividend uitkeert (terwijl zij subsidie
ontvangt), kunnen de Hanzebank niet stoppen. C~verigens zegt minister Talma tce dat indien
van déloyale concurrentie blijkt geen regerings-subsidie meer zal worden verleend. Inderdaad
ontvangt de Hanzebank over 1912 geen subsidie zonder dat blijkt dat dit met de Bondsactie te
maken heeft. Twee jaren later neemt de Bond het standpunt in geen actie meer tegen de
Hanzebank te vceren wegens haar religieus karakter. Een royaal gebaar maar veel anders blijft
er ook niet over.lo2

Veroordeling van intasso-trekkerij

Na de veroordeling van de incassotrekkerij door de ledenvergadering ontvangt het Bondsbes-
tuur een stroom van klachten over deze praktijk. Leden beconcunreren ellcaaz veelal op dezelfde
wijze als de Hanzebank dat dcet (hetgeen het optreden tegen die instelling nog mceilijker
maakt). De Nijmeegsche Bankvereeniging Van Engelenburg 8c Schippers dient een klacht in
tegen de Wassenaarsche Bank die een firma, klant van de eerste, verzcekt om incasso's op
Wassenaar voortaan rechtstreeks naaz de Wassenaarsche Bank te zenden.los
De Geldersche Credietvereeniging zou lage tarieven hanteren in Groningen maaz van déloyali-
teit is dan geen sprake, aldus een der Bondsbestuwsleden, omdat de concurrentie uitsluitend
wordt veroorzaakt door de lage tarieven van de overige Bondsleden en in het bijzonder van die
der firma Schortinghuis 8c Stikker.104 De firma LH. Wolf 8c Co. te Culemborg verstrekt
briefkaarten met daarop het gedrukte veracek op hen getrokken wissels te doen presenteren
door de firma LH. Wolf 8c Co. Wissels op Vianen, Culemborg en Vreeswijk blijven diverse
malen onbetaald wanneer niet voldaan wordt aan het verzcek van de betrokkene om de
incassering te doen geschieden door de firma LH. Wolf 8c Co.105 Over een klacht van de firma
Buisman Gratama 8c Co. te Zwolle tegen het nieuwe incasso-tarief van Sanders 8c Co. te
Amsterdam, die voor haar bijkantoren in Noord-Holland lid van de Bond is, doet het Bondsbes-
tuw geen uitspraak zolang er geen schriftelijk bewijs is. iob Evenzeer gaat het bestuw niet in op
de klacht van de Leidse Vereeniging over de circulaire van de fuma Risseeuw 8c Zoon te 's-
Gravenhage waarbij incasso-gevers in het gebied van de Leidse Vereeniging worden uitgeno-
digd hun incasso's op Den Haag rechtstreeks naar de firma te zenden. Eerst mcet blijken ofde
firma succes heeft met haar uitnodiging.~o~ De firma P. Tijssen 8c Co. te Kerkrade maakt op
verzoek van het Bondsbestuur een einde aan het verstrekken van strookjes papier bij de
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presentatie van incasso's aan betrokkenen met het vetzcek om incasso's door haar te doen
bezorgen.IOg De Nationale Bank (bijkantoor Alphen) beklaagt zich bij het bestuur over J.
Dullaardt die bij winkeliers en anderen gedrukte strookjes papier verspreidt met de uitnodiging
om door tussenkomst van zijn kantoor te disponeren.109 Soortgelijke briefjes ten gunste van de
firma Bergsma 8c Dikkers te Hengelo worden door het bestuur gelaakt.Ilo De Groninger
Bankvereeniging Schortinghuis 8c Stikker te Winschoten wordt gewezen op het oneerlijke van
praktijkenom door pressie op betrokkenen incasso's naar zich te lokken. I I 1 Twee grieven uit de

Leidse Vereeniging bereiken het bestuur over de oneerlijke concurrentie van het bijkantoor

Leiden van de Nationale Bank te's-Gravenhage. Die richt de Leidsche Trust- en Safe Maatschap-
pij op om zich te onttrekken aan het Leidse tarief voor de verhuur van safe-loketten en vestigt
een bijkantoor te Wassenaar om incasso's binnen het ressort der Leidse Vereeniging tot zich te
trekken. Zij heefr een kantoor te Leiden en het Bondsbestuur vordert van haar dat incasso's
binnen het ressort der Leidse Vereeniging aan het Leidse kantoor worden opgedragen en niet

aan het agentschap te Wassenaar dat geen andere reden van bestaan heeft dan concuiTentie
van het ressort Leiden door beneden dat tarief te bedienen. Daarop worden de tarieven zowel
van de Leidsche Trust- en Safe Maatschappij voor verhuur van safe-loketten als ook de incasso-
tarieven in overeenstemming gebracht met het Leidse tarief. Zelfs verklaart J.A. Philipse,

directeur van de Nationale Bank, er voor te zorgen strenge instructies te geven om te waken

tegen pogingen om cliënten van Leidse kantoren en kantoorpersoneel tot zich te trekken. Daar
is wel enige drukvanhet Bondsbestuur in de vorrn van dreiging met vervallenverklaring van het

lidmaatschap, voor nodig.I 12 Klachten van de firma Maaldrink 8c Co. te Zutphen betreffen het

zogenaamde misbruik van dreigprotest. Wisselgevers geven de instructie bij incassering met

protest te dreigen maar die bedreiging ter besparing van kosten niet uit te voeren. In dergelijke
gevallen kan de kassier de uitvoering van het dreigement vaak niet vermijden en mcet kosten

maken die de lastgever weigert te vergceden. De Provinciebank te 's-Gravenhage lost die

moeilijkheden op doorvan instructies die afwijken van de op de wissel zelf geplaatste aanwijzin-

gen geen nota te nemen.I Is Oplossingen voor deze kwestie vindt men niet omdat men enerzijds

geen gratis deurwaardersdiensten wil verrichten, zelfs helemaal geen deurwaardersdiensten wil

uitvoeren, en anderzijds vreest aan een verbod tot dreigprotest op straffe van boete nietde hand

te kunnen houden.114 Bij een incasso-geschil tussen de firma W. Laane te Bergen op Zoom en de

firma Buisman, Gratama 8c Co. te Zwolle beslist het Bondsbestuur dat het niet geoorloofd is dat

een firma een hoger tarief bedíngt dan het van bondswege voorgeschreven minimum.l IS Het is

een slechts één maal voorkomende klacht omdat immers het gebruikvan een hoger firma-tarief
bij een lager plaatselijk- ofbondstariefeen weinig lange levensduur heeft. Persoonlijke bemidde-
ling van het bestuurslid E.ngelberts leidt er tce dat klachten van de Credietvereeniging te

Amsterdam over het bemceilijken van de incassering van wissels op rekeninghouders van de

kassier D. Romeijn te Barneveld worden verholpen.l I6

De Nationale Bankvereeniging wordt merkbaar

De frequentie van deklachten vermindert na het uitbreken van de eerste Wereldoorlog. Daarna

komen op de algemene ledenvergadering van september 1915 diverse concuiTentiepraktijken
aan de orde, zoals die door firma's die incasso's op zeer afgelegen plaatsen op even gunstige vcet
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bezorgen als in de plaats van vestiging. Vooral Nijmeegse firma's hebben hier last van Arnhem-
se kassiers. i 1~ Veel aandacht besteedt het Bondsbestuur er niet aan, en een klacht van de firma
PJ. Siegers Sc Zoon te Vlissingen tegen de firma De Koster Sc Co. in dezelfde plaats dcet het af
meteen bericht aan de laatste dat deze `minder collegiaal' handelde. i i a Behalve de klacht van de
Sallandsche Bank te Deventer tegen de Geldersch- C~verijsselsche Bankvereeniging te Goor die
op minder collegiale wijze haar incasso's probeert te vermeerderen en een tarief kwestie te
Gouda tussen de firma T. Gcedewaagen 8c Zoonen en de Goudse Vereeniging119, hebben alle
klachten die daarna bij het bestuur binnenkomen op het gebied van de incasso's betrekking op
de Nationale Bankvereeniging die in strijd raakt met de firma C. 8c H. Baurichter te Oldenzaal
die haar aanklaagt. Het Bondsbestuur zal de hoofddirectie van de Nationale Bankvereeniging
berichten dat haar handelwijze in strijd is met de loyaliteit die onder collega's in acht hoort te
worden genomen. Helpen dcet het niet, want daarna verlaagt de Nationale Bankvereeniging
haar incassotarief te Oldenzaal, waarop niet veel later bij het Bondsbestuur een klacht van de
Nationale Bankvereeniging te~en de firma C. 8c H. Baurichter binnenkomt dat die firma
formulieren op wissels plakt waarin zij veracekt alle betalingen uitsluitend door die firma te
doen geschieden. Daarop volgt weer een klacht van de fuma C. 8c H. Baurichter over de
Nationale Bankvereeniging te Dokkum en bijna twee jaar later weer een klacht van deNauonale
Bankvereeniging te Amersfoort tegen de firrna C. Sc H. Baurichter te Oldenzaal. De Nationale
Bankvereeniging raakt ookin conflict metde firma LS. van WaesbergheJanssens te HuLst die zij
een cliént afneemt en waarvoor zij van het Bondsbestuur het verzcek krijgt haar leedwezen te
betuigen.120
De activiteiten van de Nationale Bankvereeniging in 1917, maar al eerder die van de Twentsche
Bankvereeniging, die een incassostelsel invoert waar de Bond bezwaren tegen heeft maar waar
hij niets tegen kan doen wegens de invlced van de Twentsche Bankvereeniging op de kassiers in
de provincie, voorts de activiteiten van de Hanzebanken en die van de filialen van de Amster-
damse huizen, die de plaatselijke tarieven saboteren door de orders te laten uitvceren door het
hoofdkantoor te Amsterdam dat zich niet aan de plaatselijke tarieven gebonden acht, maken
het voor de Bond gewenst met Amsterdam en Rotterdam in gesprek te raken over de
incassotarieven.121 Daarnaast spelen ook de Post, Van Gend 8c Loos en de P.C.G.D. een rol aLs
concurrenten.

Streven naarsamenwerking

De Amsterdamsche Bankiersvereeniging is al direct na haar oprichting op 26 mei 1915 doende
met het vaststellen van een incassotarief.122 In ditzelfde jaar is er contact met de Bond over de
provisieberekening bij het verstrekken van garanties tegenover de N.O.T. Het is deAmsterdam-
sche Bankiersvereeniging die de Bond in 1916 uitnodigt om de samenwerking te bestuderen en
zich aan te sluiten bij haar incassotarief. Het belang van de Amsterdamsche- en ook van de
Rotterdamsche Bankiersvereenigíng schijnt vooral te zijn dat de provinciale aansluiting aan hun
tarieven betekent dat de bijkantoren van de grootstedelijke banken dan kunnen concurreren
met de provinciale kantoren. Daarnaast is de grootstedelijke bankier en kassier voor het
incassobedrijf afhankelijk van in de provincie gevestigde bankiers. Die wijzigen voortdurend
hun tarieven en zorgen zo voor onstandvastigheid in de tarieven, hetgeen tegenover de cliénten
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niet bevorderlijk is en bovendien steeds kosten van herdruk en verspreiding in binnen- en
buitenland van nieuwe tarieven met zich brengt. Voor de Bond is het belang van samenwerking
dat bij de bestaande regeling van 1909 de Amsterdamse en Rotterdamse kassiers en banken niet
officieel aangesloten zijn. Samenwerking met de bankiersverenigingen maakt een volledige
regeling mogelijk aangezien de belangrijkste A.msterdamse en Rotterdamse banken tot die
verenigingen behoren.12s
Het Bondsbestuur wil het incassoloon niet te hoog opvceren in verband met het meer en meer
gebruik maken van de Post bij incasso's en gaat uit van l ll2 promille voor particulieren met een
minimum van 0,15 voor bankplaatsen en voor niet-bankplaatsen 1~4 procent met een miru-
mum van 0,25. De Amsterdamsche Bankiersvereeniging stelt bij monde van Mr. J.P. van
Tienhoven een tarief voor van l ll2 promille waarvan 1 promille voor de opdrachtgever, die de
relatie aanbrengt, de rekeningprovisie van zijn opdrachtverstrekker mee mcet berekenen en
ook het meerdere risico loopt, en Il2 promille voor de incassobezorger. De Bond acht een
verdeling van 3~4 promille aan beide zijden juister en volgens hem is het werk voor de
incassobezorger veel groter. Het voorstel van Van Tienhoven biedt een aanzienlijk voordeel
voor de grotere banken omdat daar het uitgaande incassobedrijf omvangrijker is dan het
ingaande. Een dergelijk voorstel zal nooit de sympathie van de Bondsledenvergadering kunnen
krijgen omdat die een meerderheid van kleine kassiers telt. Het Bondsbestuur wil nog in maart
1917 op zijn standpunt blijven staan. Pas in mei 1918 verenigt hij zich wat de verdeling van de
provisie betreft met het Amsterdamse voorstel. Wellicht heeft men van Bondszijde lering
getrokken uit de acties van de Nationale Bankvereeniging die ook bij de Amsterdamsche
Bankiersvereeniging niet onbekend kunnen zijn (Mr. J.P. van Tienhoven is directeur bij de
Robaver). De drie Amsterdamse kassiersinstellingen verlenen alle medewerking. Op 22 februari
1919 wordt het reglement van de te stichten Incasso-Bond door de algemene ledenvergadering
van de Bond aangenomen. De Incasso-overeenkomst tussen de bankiersverenigingen, de Bond
en de drie kassiersinstellingen te Amsterdam dateert van 20 maart 1919. Daarbij ontstaat de
Commissie van Incassozaken waarvan de beide bankiersinstellingen ieder twee leden, de Bond
vijf leden en de kassiersinstellingen gezamenlijk één lid benoemen. Voor de Amsterdamsche
Bankiersvereeniging hebben zitting: C.E. ter Meulen en Mr. J.P. van Tienhoven voor de
Rotterdamsche Bankiersvereeniging: P. Bredius en Mr. Joh. Havelaar, voor de Bond: C.EJ. de
Bordes, H.S. Gratama Bzn., F. de Greve, N. Levenkamp en M.C. Wurfbain en voor de Amster-
damse kassiersinstellingen Mr. R.E. Kielstra. Maar het reglement blijkt niet te werken door te
grote vastheid op ieder punt en moet geheel hercien worden alvorens het op 1 juli 1920 in
werking kan treden.124
De samenwerking met de bankiers in de incassoproblematiek wordt de Bond door de Amster-
damse commissionairs niet in dank afgenomen. De Vereeniging voor den Effectenhandel voelt
zich gepasseerd in de Incasso-overeenkomst, ook al stelt de Amsterdamsche Bankiersvereeni-
ging voor de leden toe te laten zonder ballotage of om de Amsterdamse- en Rotterdamse
effectenverenigingen zelfs als contractant op te nemen. De Vereeniging voor den Effectenhan-
del verlangt vertegenwoordiging in de Incassocommissie (met vijf leden maar liefst), hetgeen
door de Bondsvoorzitter GJ. Engelberts wordt opgevat als voortvlceiende uit afgunst op-, vrees
voor- en antipathie tegen debankiersverenigingen. Zelfs stelt de Vereeniging voorden Effecten-
handel een opzegging van de provisieovereenkomst in het vooruitzicht. Maar het Bondsbestuur
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handhaaft zijn recht op de helft van het aantal zetels en staat de Vereeniging hoogstens één of
twee afgevaardigden in de Incassocommissie tce. Alleen de Associaàe- Cassa staat niet afwij-
zend tegenover de deelneming van de Vereeniging. Daarmee is het pleit in haar nadeel
beslist.125
In de provincie zijn àjdens de 'onderhandelingen met de bankiersverenigingen ook enige
tegengeluiden te horen. De meest opzienbarende daarvan zijn afkomstig van Van Lamsvelt die
een plan oppert tot oprichting van een Provinciale Bankcentrale waarover hij publiceert in zijn
artikelenreeks `Betuwsche brieven' in de Provinciale Beurscourant. De Bankcentrale is in de
eerste plaats een reactie tegen de tcenemende concentraàe en macht van de provinciale
bijkantoren van Amsterdamse grootbanken. (De Naàonale Bankvereeniging is dan juist acàef
op het incassoterrein). Het Bondsbestuur ziet erniets in. In ieder geval komt het plan te laat. De
tijd dat daarin niet een directe oorlogsverklaring aan Amsterdam wordt gezien, is voorbij. Al
eerder is de Sallandsche Bank te vrceg, in 1903, met het denkbeeld gekomen van een centrale
instelling voor de bezorging van incassozendingen in de trant van het Betaalhuis voor de
Bcekhandel te Amsterdam. Ook daar had het bestuur geen sympathie voor, zelfs niet in 1912
toen het nog eens ter sprake kwam. i 26
Bij de totstandkoming van het incassotarief van 1909 speelt de PTT nauwelijks een rol als
concurrent, maar in 1915 blijkt dat wanneer kassiers een te hoog plaatsverlies berekenen de
cliënten de voorkeur geven aan incasseringen door de Post. Anderzijds wordt wel gesteld dat de
vrees voor concurrenàe van de Post overdreven is en dat het incassotarief niet te laag mag
worden gesteld omdat het incassobedrijf lonend mcet zijn. Behalve voor zeer lage bedragen
blijkt dat bij de invcering van het nieuwe incassotarief de Post steeds een hoger tarief berekent.
De posiàe van Van Gend 8c Loos blijkt wanneer bij een voorstel tot verhoging van het
incasotarief, nog voor de officiële inwerkingtreding, wordt gewezen op haar concurrenàe die te
sterker is omdat het bedrijf als attracàe voor het publiek dagelijks verantwoording geeft. Zowel
bij de Post als bij Van Gend 8c Loos zijn de tarieven van dien aard dat de Bond deze uit
concurrenàevrees in de gaten houdt. Wat betreft de P.C.G.D. maakt de Bond zich in 1918 geen
zorgen en constateert Dr. D.F. Scheurleer hce onpractisch en omslachàg die dienst is ingericht
en niet aan de verwachtingen voldoet.127
Met het sluiten van de Incasso-overeenkomst in 1919 is naast de effectenhandel thans ook het
incassobedrijf naàonaal geregeld. De veranderingen zijn snel gegaan. Nog in 1905 wilden de
Amsterdamse kassiers niet meewerken, van contacten met de banken en bankiers was geen
sprake. Alléén met de commissionairs bereikte men destijds overeenstemming in de provisie-
overeenkomsten. In 1919 is de situatie anders. De bankiersverenigingen vragen al in 1915 om
samenwerking en de kassiers verlenen alle medewerking. Daarbij vcelen de Amsterdamse
commissionairs zich nu gepasseerd bij de samenwerking tussen de banken en de provinciale
instellingen. De invlced van de grootbanken in de provincie is overigens al van dien aard dat
voor enkele provinciale instellingen, die onder invlced zijn van de grootbanken, de overeen-
komst slechts een afspraak met henzelf is. Voor de Bond als geheel is de integraàe van de
provincie en de twee grote steden in het incassobedrijf pas door de Incasso-overeenkomst een
feit. De algemene achtergrond vormt de opkomst van de provincie en de interesse van de
grootbanken daarvoor. Het voordeel van de regeling is de uniformiteit in de tarieven en de
uitschakeling van de tariefconcurrenàe tussen Bondsleden en grootbanken. Gezamenlijk staat
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men nu ook sterker tegenover de Hanzebanken, de Post, Van Gend 8c Loos en de P.C.G.D.

5. De Nederlandsche Bank als concurrent

Behalve de activiteiten die uitmonden in de provisie- en incassoovereenkomsten en waarbij
vooral de Amsterdamse- en Rotterdamse zusterinstellingen een grote rol spelen, heeft de Bond
contacten met de Nederlandsche Bank die grotendeels in het verlengde van de provisieovereen-
komsten liggen.

Service van de agentschap[~en

De verhouding met de Nederlandsche Bank komt tot uiting op twee gebieden: de service in de
provincie en de concurrentie op het gebied van de open bewaargeving. Het is voor de Bond, als
overkcepeling der provinciale instellingen belangrijk te bewerkstelligen dat de service die de
agentschappen van de Nederlandsche Bank bieden op een zelfde niveau komt als die van de
hoofdbank in Amsterdam. D.F. Scheurleer verzcekt al in 1903 de Nederlandsche Bank om haar
kantoren ín de provincie te machtigen tot betaalbaarstelling vancouponsen aflossingen N.W. S.
zonder de voorwaarde van autorisatie vooraf door de hoofdbank in Amsterdam.I28 Dit bete-
kent dat de commissionairs overal in plaatsen waar agentschappen gevestigd zijn dezelfde
mogelijkheid zullen hebben tot dienstverlening als in de hoofdstad. Overigens is het Bondsbes-
tuur niet zo overtuigd van de kans van slagen. Men komt bij voorbaat al tot de slotsom dat in
geval van weigering de Nederlandsche Bank niet door de regering kan worden gedwongen aan
de wens van de Bond te voldoen en dat, wegens het geringe belang van de zaak, een bezwaar-
schrift bij de Staten-Generaal geen kans van slagen biedt. Wanneer de Nederlandsche Bank
weigert, zal de Bond daarin berusten. De Bond heeft inderdaad geen succes. Uit niets blijkt
althans dat de verhouding tussen de hoofdbank en de agentschappen in deze verandert. I29

Ofien-bewaargevingjarenlang trvistfiiunt

De kwestie van de concurrentie op het gebied van de open bewaargeving komtvoorhet eerst ter
sprake in 1908 en gedurende de hele verdere periode daarna. De Bond meent in 1908 grond te
hebben voor het vermceden dat de provisie, die de Nederlandsche Bank aan haar open
bewaargevers inrekening brengt voor de conversie van Antwerpse loten 1 sa, lager is dan door de
Amsterdamse Vereeniging is voorgeschreven. I s I Meer in het algemeen maakt menvan verschil-
lende zijden aan het Bondsbestuur het verlangen kenbaar om tegemcet te komen aan de
bezwaren die commissionairs in de provincie ondervinden van de concwz-entie van de Neder-
landsche Bank. Het betreft de wijze waarop deze de coupons van bij haar in open bewaargeving
berustende fondsen realiseert en van de opbrengst verantwoording dcet aan de bewaargevers.
Ter gelegenheid van een conferentie met de president, de secretaris en de chef van de
betrokken afdeling van de Nederlandsche Bank en van Bondszijde met Scheurleer, Bloember-
gen en Schippers, verklaart de directie van de Nederlandsche Bank zich bereid in oven,veging te
nemen wat ter zake van deze bezwaren door haar kan worden gedaan. Een commissie uit het
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bestuur van de Rotterdamse Vereeniging van Effectenhandelaren brengt de kwestie tegelijker-
tijd ter sprake bij de bijbank. De Nederlandsche Bank antwoordt na overweging dat zij geen
aanleiding ziet haar standpunt te wijzigen. Zij wijst er op dat de bezwaren die door de
commissionairs te berde worden gebracht niet hun oonaak vinden in de regeling van de
Nederlandsche Bank maar in de opvattingen van de cliënten van de commissionairs. Die nemen
niet in aanmerking dat de commissionair die onmiddellijk afrekent zich te dekken heeft tegen
renteverlies en koersrisico en daarom duurder is. De Nederlandsche Bank rekent eerst enige
dagen na de vervaldag afnadat zij de opbrengst kent. Ondanks deze motivering is de afwijzing
voor één van de leden van het Bondsbestuur, Kann, voldoende reden om de vraag te stellen of
het niet op de weg van het bestuur ligt de tussenlcomst van de regering in te rcepen. Het kan
toch niet met de geest van de concessie van de Nederlandsche Bank overeenstemmen dat de
commissionairs concurrentie wordt aangedaan? Twee jaar later, in 1911, dringt Kann bij
gelegenheid van provisieregelingen met de Amsterdamse- en Rotterdamse verenigingen aan op
een gezamenlijke behandeling van dekwestie van de concuirentie doordeNederlandsche Bank.
Noch van de tussenkomst van de regering noch van de gezamenlijke aanpak vernemen wij
verder iets. ~ s2
Voorde Nederlandsche Bank is de open bewaargeving een zaakvan grceiend belang. Het aantal
posten door anderen dan door Rijksinstellingen bij haar in open bewaring gedeponeerd stijgt
van 4896 in 1903-1904 tot 8212 in 1918-1914 en de beurswaarde van die posten neemt toe van
232,7 miljcen gulden naar 509,8. Zij past zich voortdurend aan aan de wensen van het publiek.
Ter aanmoediging van hen, die overwegen rekeninghouder te worden, kan een bewaargever
zich voor de opbrengst van coupons franco in rekening bij de Nederlandsche Bank dcen
crediteren. Het aantal van dergelijke rekeninghouders stijgt van 350 in 1904 tot 1899 in 1913.1ss
Wat voor de Nederlandsche Bank een service naast de bewaargeving is, incassering van
aflossingen en coupons, is voor de commissionairs eveneens een inkomstenbron. Aan de
tarieven is deze concurrentie niet te wijten. De Nederlandsche Bank is relatief duur met haar
diensten. Voor de vercilvering van coupons en dividendbewijzen vraagt zij een kwart procent
provisie over de gerealiseerde bedragen en een afzonderlijke provisie voor de incassering van
aflosbaar gestelde stukken.ls4 Lang niet alle bewaargevers belasten haar dan ook met de
venilvering van coupons en dividendbewijzen. De aangeslotenen van de drie zusterverenigin-
gen vragen voor het incasseren van coupons een halfpromille aan leden en anderhalf promille
aan niet-leden. Dat is aanzienlijk gcedkoper. De concurrentie door de Nederlandsche Bank
ontstaat derhalve niet door haar lagere tarieven maar door de serviceverlening die naast de
bewaargeving bestaat. Ten einde de belangen van de commissionairs te ontzien onthoudt zij er
zich zorgvuldig van terreinen te betreden die buiten dat van het bewaren en administreren van
effecten liggen, zoaLs het uitvoeren van beursorders of het geven van beleggingsadviezen. Maar
hcewel het beambten officieel verboden is beleggingsadviezen te geven kan ditvolgens de Bond
niet beletten dat beambten hun persoonlijk oordeel meedelen en dat hieraan waarde wordt
tcegekend. Erger nog, Kann spreekt zelfs over aanbiedingen van beambten om nopens beleg-
gingen te adviseren en voor de aankooporders te zorgen. Zo dringend acht de Bond de zaak dat
een commissie van drie dit onderwerp zal bestuderen en middelen zal beramen om aan de
concurrentie een einde te maken. De uitkomsten daarvan kennen wij niet.iss
In 19131eidt een vencek van de drie zusterverenigingen tot de verklaring van de president van
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de Nederlandsche Bank, Mr. G. Vissering, dat de Bank niet kan terugkeren van de sedert lange
jaren gehandhaafde praktijk om particulieren haar diensten te verlenen voor veizilvering van
coupons en aflossingen, te minder omdat de ervaring leert dat het publiek de concentratie op
het gebied van fondsenbeheer op prijs stelt. Tegelijkertijd erkent hij dat van deloyale concurren-
tie geen sprake mag zijn en zegt hij naast een onderacek de oven,veging tce van het denkbeeld
door verhoging van de provisie het bewijs te leveren dat van eigenlijk gezegde concurrentie met
de provinciale effectenkantoren geen sprake is. De notulen van het Bondsbestuur vermelden
niets van een resultaat.
De eerste wereldoorlogverschuift de kwestie naar een ander front. De werkzaamheden verbon-
den aan het verzilveren van buitenlandse coupons en aflossingen nemen dan een buitengewone
omvang. Vanaf het begin willen de oorlogvoerende staten bevoordeling van hun vijanden
beletten,ook bij de nakoming van financiële verplichtingen. Zij stellen de eis van bewijs van
neutrale eigendom wanneer de Nederlandse commissionairs veizilvering van coupons en
aflossingen vragen. Dergelijke verklaringen worden eerder geaccepteerd wanneer de Neder-
landsche Bank deze verstrekt met betrekking tot bij haar berustende fondsen dan wanneer
particuliere kantoren deze verklaringen afleggen. Om de voorsprong die hierdoor voor de
Nederlandsche Bank kan ontstaan te neutraliseren, vraagt de Bond haar extra provisie in
rekening te brengen, equivalent aan de extra kosten voor de particuliere kantoren. De Neder-
landsche Bank gaat daar niet op in. In toenemende mate zelfs worden venmogens aan haar
toevertrouwd en onttrekt zij de administratie daarvan aan particuliere kantoren. De Bond zcekt
naar bewijs voor haar concurrerende houding terwijl de Nederlandsche Bank een passieve
houding voorgeeft. In 1915 schijnt zij de Bondsvoorstellen in overweging te willen nemen en in
1916 schijnt zij zelfs geneigd de provisie voor particulieren te verhogen.tss
Zoveel indruk maakt de Bond in ieder geval dat Vissering er in een brief aan E.A. Zeilinga,
President van de Javasche Bank, uitvoerig melding van maakt: `In de latere jaren hebben wij
doorlopend blootgestaan aan een heftige, meermalen bepaald onaangename actie tegen De
Nederlandsche Bank van de zijde van den Provincialen Bond voor den Effectenhandel onder
leiding van haren President Scheurleer uit Den Haag. Die klaagt voortdurend bij de Regeering
en op andere wijze, dat De Nederlandsche Bank die provinciale kantoren dood drukt en wel
voornamelijk omdat de bewaargevingen bij De Nederlandsche Bank zo sterk toenemen en
daarmede die administratiën en de verzilvering van coupons aan de provinciale kantoren wordt
ontnomen. Nu is vooralde Staatsleening een aantrekkelijk iets voorde provinciale kantoren. De
houders van coupons komen met die coupons aan hunne loketten, spreken dan met de
provinciale kantoren en op die manier blijft de kans bestaan voor deze laatsten om effectenor-
ders te verkrijgen. Zouden wij nu direct bereid geweest zijn om de coupons van de Staatsleening
bij al onze kantoren te betalen dan zouden wij zeker blootgesteld zijn geworden aan eene
vernieuwde heftige actie tegen het beleid van De Nederlandsche Bank en hebben wij dus aan de
provinciale kassiers maar liever dat werk gegund'.I~~
De Bond bcekt enig succes maar het is minder dan hij wenst en in 1917 betoogt Vissering in een
conferentie met een Bondsdelegatie dat, hcewel de Nederlandsche Bank niet aan open bewaar-
geving gehecht is, zij er ook weinig aan verdient gezien de totaalwinst en zij er geen bijzondere
provisie op wil leggen omdat men dan de bewaargevers naar de commissionairs stuurt en hen
mcet aanbevelen wat men natuurlijk niet kan doen. Tenslotte valt immers niet te ontkennen dat
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er commissionairs zijn naar wie men het publiek onder geen voorwaarde kan verwijzen.
Bovendien heeft afwijzing als bezwaar dat men personae miserabile, zoaLs weduwen, niet afmag
wijzen en men geen scheiding kan maken tussen de wel en niet-miserabiles. Er komt nog bij dat
het publiek zich inde couponafrekening van de Nederlandsche Bank vergist door geen rekening
te houden met later te betalen provisie. Aan dat misverstand is een einde te maken door

uitdnilckelijke vermelding op de couponnota dat later provisieverrekening volgt. Op die manier

wordt de schijn van een bijzondere faciliteit enigszins vermeden. Het hele betoog van Vissering
kan evenwel niet verhinderen dat wanneer plannen uitlekken tot het op grote schaal bouwen
van safes, bij het Bondsbestuur de indrukontstaat dat van een blijvende wending in de gewenste
richting allernunst mag worden gesproken. Zelfs drukt een bestuurslid van de Bond het zo uit
dat de commissionair van het terrein van de kassierderij en administraáe naar de speculaáe
wordt verdreven. i sa

Strijd tot in het parlement

Op het Ministerie van Financién bestaat inmiddels begrip voor het standpunt van de provinciale
bankiers. In zijn brief van 2 7 maart 1917 aan de Nederlandsche Bank, waarbij het octrooi wordt
opgezegd (het zal bij de Bankwet van 1918 vernieuwd worden), heeft minister Treub als één van
zijn vragen geformuleerd of er geen reden is onder ogen te zien of de Bank door haar
bemceiingen op het stuk van de open bewaring van effecten niet te veel op het teirein treedt
van de pmvinciale bankiers en commissionairs in effecten? De directie van de Nederlandsche
Bank meent echter dat een dergelijk standpunt redelijke grond mist. Zij brengt voor haar

bemoeiingen met de verailvering een extra provisie in rekening die bepaald aan de hoge kant is.
Zowel de open bewaarneming als de daarmee verbonden werkzaamheid der verzilvering acht zij
van algemeen belang. Treub is het hiermee niet eens. Hij acht de bedenkingen van de
provinciale bankiers wel van gewicht, te meer daar de posiáe van deze grcep door de voort-

schrijdende bankconcentraáe steeds mceilijker dreigt te worden. Minister en Bank komen ten

slotte overeen de kwesáe in dier voege aan het parlement voor te leggen dat de minister in het
wetsontwerp een bepaling opneemt die de Kroon het recht geeft te bepalen dat de Bank zich
niet zal belasten met het te gelde maken van coupons en dividendbewijzen van in bewaring
genomen effecten. Daarmee voldcet Treub aan de in een adres van de Bond, gedateerd 2
october 1917, neergelegde wens van dezelfde strekking.ls9
De afloop is echter negaáef. Een door de commissie van rapporteurs voorgesteld amendement
tot schrapping van de door de minister voorgestelde bepaling wordt in mei 1918 met 50 tegen 7
stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Vrijwel de gehele linkerzijde stemt met de
meerderheid mee. Dat is belangwekkend omdat het geschil tussen minister en Kamer uiteinde-
lijk uitmondt in een principieel afwijkende waardering van de bankconcentraáe. Er is bij monde
van het Kamerlid Mr. RJ.H. Paájn begrip voor het in het geding zijnde belang: ongeveer 600
miljcen gulden in open bewaargeving bij de Nederlandsche Bank, waarvan de eigenaars van
ongeveer 400 miljoen gulden voor de vetzilvering gebruik maken van de diensten van de Bank.
Nu kan het niet op de weg van de wetgever liggen om cliënten weg te drijven van de instelling
waar hun belangen het meest objecáef behandeld worden, met name de Nederlandsche Bank.
De cliënten zouden immers terecht komen bij andere instellingen die in betrouwbaarheid soms
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verre ten achterstaan bij de Nederlandsche Bank, meer door eigen belang dan door het belang
van de cliënten geleid worden. Van unfaire concurrentie is geen sprake. De Bank is duurderdan
particulieren omdat zij de coupons verzilvert door tussenkomst van commissionairs, wier
provisie zij inrekening brengt aan de bewaargever die echter daar bovenop nogeen provisie van
1 ~4 procent te betalen hebben. Niettemin kan de afrekening voordeliger uitkomen omdat -`en
daar komt de aap uit den mouw', zegt Patijn - de kcers van buitenlandse coupons gunstiger
afgerekend wordt. Onmogelijk kan tenslotte Patijn in een verbod van verzilvering een geschikt
middel tegen bankconcentratie zien. Nog afgezien van het feit dat dit een tegenovergestelde
werking zou kunnen hebben, met name dat de cliénten naar de grootbanken gaan en niet naar
de provinciale bankiers, bestaat er voor Patijn absoluut geen behcefte tegen de bankconcentra-
tie inte gaan: `Ik zie in die concentratie een heilzame beweging; ik benovertuigd, dat ten onzent
niet alleen op het gebied van het eigenlijke bankwezen, maar ook bij tal van andere financiële
instellingen een versnippering en versplintering heerschen, die onze economische kracht ten
zeerste velzwakken'.tao
In zijn antwoord kan minister Treub tegen de feiten weinig inbrengen. Wel brengt hij in dit
verband een principiéle visie tegen de bankconcentratie naar voren. Zeker zal een dergelijk
verbod tot verzilvering alléén de bankconcentratie niet tegen gaan. Wel gelooft Treub dat het in
het algemeen belang zeker niet gewenst is dat de staat direct of indirect die concentratie nog
aanmoedigt. Wanneer tenslotte bijna ons hele bankwezen in handen komt van de grote
bankinstellingen in de grote koopsteden, zal het dan voor de zaken op het platteland en in de
kleine steden een voordeel zijn dat het deze kant is uitgegaan? Treub spreekt hier geen oordeel
over uit maar wil er wel een vraagteken bij plaatsen. Tegenover de voordelen der bankconcen-
tratie staan nadelen en één van de grote hiervan is dat, wanneer men de kleine provinciale
banken het leven onmogelijk zal hebben gemaakt de kleine zelfstandige belangen van landbouw
en industrie inde streken waar deze banken werken ook minder zullen worden behartigd dan de
grotere belangen in de grote koopsteden. Vandaar dat de minister zich hier uit een oogpunt van
algemeen belang had latenvinden zich aan te sluiten bij de bezwaren van de provinciale banken.
Een onaannemelijk wilde Treub ten aanzien van het amendement echter niet uitspreken.141 De
aanneming ervan die derhalve een verbod tot vercilvering verwierp, betekende dat de Tweede
Kamer hiervan het algemeen belang anders taxeerde dan Treub.

6. Notarissen, pandbrieven en hypotheekbanken

Veel aandacht besteedt de Bond aan de problemen met de pandbrieven van hypotheekbanken.
De concurrentie door notarissen speelt daarin een rol maar ook de slechte verhandelbaarheid
van de pandbrieven ter beu~ze aLs meer algemeen probleem. Na het sluiten van de provisieove-
reenkomst met de Amsterdamse- en Rotterdamse verenigingen in 1905 mogen zij die de geld-
en effectenhandel als nevenbercep uitoefenen niet als lid tot de Bond tcetreden. Speciaal met
het oog op notarissen is dat besluit bedceld. Zij zijn buiten de steden als ernstige concurrenten te
beschouwen. Vooral op het gebied van plaatsing van pandbrieven komen klachten en opmer-
kingen bij het bestuur binnen. In 1908 meldt de firma W. Dikkers 8c Zoon ce Kampen de
toekenning aan notarissen door hypotheekbanken van gelijke plaatsingsprovisie aLs aan kas-
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siers. Van de toezegging van het Bondsbestuur daarover in overleg te treden met de Vereeniging
van directeuren van hypotheekbanken en met het hoofdbestuur van de Brcederschap van
Notarissen maken de notulen gewag, niet van een uitkomst. Hoe ernstig de concurrentie is, mag
blijken uit de actie van de Limburgse Vereeniging in 1910 tegen de Veendamsche Hypotheek-
bank. De leden van de Limburgse Vereeniging zullen geen pandbrieven van die hypotheekbank
meer verhandelen zolang zij aan particulieren plaatsingsprovisie uitkeert. Daarbij mcet als
verzachtende omstandigheid voor de hypotheekbanken in het algemeen wel worden aange-
vcerd dat de Veendamsche Hypotheekbank altijd al een gewaagd en weinig orthodox beleid
vcerde en zich verre houdt van het samenwerkingsverband van hypotheekbankdirecteuren. In
1912 is het weer de firma W. Dikkers 8c Zoon die klaagt over tcezegging van provisie voor
plaatsing van pandbrieven ook aan notarissen. Het gaat over de pandbrieven `C~ranjebank'.
Deze kwestie eindigt wanneer de Ch-anje-Nassau Hypotheekbank te 's-Gravenhage het Bonds-
bestuur elf dagen na de klacht mededeelt dat zij de toezegging van plaatsingsprovisie aan
anderen dan leden van de effectenverenigingen intrekt. Ook indirecte bemiddeling komt voor.
De fuma Fokkema 8c Van Kleffens te Dokkum krijgt van een hypotheekbank opdracht om als
correspondent van die bank bij plaatsing van pandbrieven door bemiddeling van notarissen
dezen één procent provisie uit te keren.142
De emissieactiviteit van de hypotheekbanken is aaruienlijk. Het aantal noteringen van pan-
dbrieven aan de effectenbeurs is in 1900 76, in 1914 187 en in 1918 289. Het aantal bankfondsen
(zonder hypotheek- banken) is in die jaren 26, 66 en 110.14s Het aantal hypotheekbanken grceit
en deze grcei is vooral te danken aan de toeneming van het aantal instellingen dat zich op het
buitenland richt. Van 1909 tot 1913 héeft de oprichting plaats van vijf hypotheekbanken die
zich op de Verenigde Staten richten en van zeven die hun arbeidsveld voornamelijk in Canada
vinden. De lage dollarkcers in de eerste oorlogsjaren maakt het voor de in de Verenigde Staten
werkzame hypotheekbanken aanlokkelijk op grote schaal pandbrieven te plaatsen omdat voor
de hier te lande ontvangen guldens dan meer dollars dan vrceger kunnen worden gekocht en in
de Verenigde Staten worden uitgezet. Maar dezelfde situatie levert emstige mceilijkheden op bij
de overmaking van gelden naar Nederland. Om koersverlies te voorkomen en toch betalingen
te kunnen doen in Nederland zcekt men de oplossing in nieuwe plaatsing van pandbrieven.
Plaatsing gaat gced in 1913 maar niet in 1914 en begin 1915; 1916 is een gcedjaar en 1917 en
1918 weer niet. In die laatste jaren is de concuTrentie scherp door het té grote aantal banken en
de dwangpositie van de valuta-verhoudingen. De pandbriefrente stijgt. A1 aan het einde van de
eerste wereldoorlog beginnen de mceilijkheden met rentebetaling op- en aflossing van de
verstrekte hypotheken; van dividenduitkering is spcedig geen sprake meer.
De bemceienissen van de Bond met de pandbrieven van hypotheekbanken hebben hun
hoogtepunt in 1912, juist wanneer de oprichtingsactiviteit van de in de Verenigde Staten
werkende banken het grootst is. De bezorgdheid van de Bond betreft de terugkoop van
pandbrieven door commissionairs, franco-provisie tegen de prijs waartegen de hypotheekbank
zélf geneigd is de pandbrieven in te kopen. Men vraagt zich af of via de bemiddeling van de
Vereeniging van directeuren van hypotheekbanken te bereiken is dat hypotheekbanken
pandbrieven uitsluitend via commissionairs inkopen, die dan de provisie aan de verkoper in
rekening kunnen brengen. Bovendien vraagt men zich binnen de Bond afofniet een maximum
gesteld moet worden aan de provisie die ontvangen mag worden bij plaatsing van pandbrieven.
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Tussen de besturen van de drie effectenverenigingen is geen overeenstemming te bereiken over
de provisie-uitkering. J.D. Schoon, bestuurslid van de Bond en directeur van de Maastrichtsche
Hypotheekbank voor Nederland, erkent het gevaar van de geringe verhandelbaarheid ter
beurze maar acht het bedenkelijk in te grijpen in het beheer van de hypotheekbanken. Hij raadt
aan contact op te nemen met de Vereeniging van directeuren van hypotheekbanken. Matiging
in de provisie als voorwaarde voor beursnotering is een mogelijke oplossing. Dan ontstaat er
weer beurshandel en voorkomt men dat de pandbrieven aLs onderpand voor prolongatie
worden geweigerd. Handel is er nu niet ter beurze. Geen commissionair zal een kooporder ter
beurze uitvoeren. De Vereeniging van directeuren van hypotheekbanken zal zeker genegen zijn
de uitkering van hoge plaatsingsprovisie tegen te gaan, verwacht men, en aan de andere kant
kunnen de commissionairs behulpzaam zijn door zich niet door hoge plaatsingsprovisie te laten
verlokken. Het is de Amsterdamsche Vereeniging voor den Effectenhandel die inoverleg treedt
met de Vereeniging van directeuren van hypotheekbanken maar wat de uitkomst is, behalve dat
er vraagpunten overblijven, vertellen de notulen van de Bond niet.
De laatste gegevens over hypotheekbanken betreffen in 1913 de weigering van het Amsterdam-
se beursbestuur om pandbrieven van de Amsterdam-Canada Hypotheekbank in de notering op
te nemen en een veracek van de fuma W. Dikkers 8c Zoon ofniet een bepaling te maken is dat
Bondsleden de plaatsing tegen zullen gaan van pandbrieven van hypotheekbanken die ook
notarissen een uitkering geven. De expansiedrift van de hypotheekbanken is niet in te tomen.
Ook in latere jaren slagen de drie verenigingen er niet in de sluipwegen van de handel in
pandbrieven te keren. Bezwaar is niet zozeer de hoge provisie (soms zelfs vijf procent), die te
rechtvaardigen is omdat een pandbrief voor een commissionair dood geld is. Wel bezwaarlijk is
dat pandbrieven buiten de leden van de verenigingen om worden verkocht en dan ook nog
onder de beurskoers.144

7. Institutionele beleggers omzeilen de effectenhandel

In kiem aanwezig, maar nog klein en weinig betekenend, gezien de enkele gevallen, is de
kapitaalsoverdracht buiten de effectenhandel en de banken om. De bewegingen in deze periode
zijn te beschouwen als voorlopers van wat is gencemd de onstuimige groei van de vermogens-
macht der institutionele beleggers.145
In 1909 besluit de gemeenteraad van Leeuwarden tot gedeeltelijke onderhandse gunning van
een uitgegeven lening aan de Rijkspostspaarbank. Aan de koers van inschrijving van de
Rijkspostspaarbank geeft men de voorkeur omdat die, rekening houdend met de bankiersprovi-
sie die Julius Oppenheim's Bank te Groningen in rekening brengt, gcedkoper uitvalt. Dit
negeren van de bankiersprovisie en van de diensten van de bank, alsmede het rechtstreeks in
contact treden met de geldgever, veroorzaakt nogal wat onrust binnen de gelederen van de
Bond. Ook in Amsterdamse bankierskringen trekt de zaak de aandacht. De Bond bencemt een
commissie om met de besturen van de Amsterdamse- en Rotterdamse verenigingen een adres
vast te stellen aan de provinciale- en gemeentebesturen teneinde gevallen zoals in Leeuwarden
te voorkomen.146 Minder tumult veroorzaakt in 1911 de overneming van een lening van
f. 75.000,- van de gemeente Breda door de Pensicenkas van Ofi'icieren bij de Landmacht buiten
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de kassier om die in de regel het bestuw van de pensicenkas bedient. Kann, die de zaak ter
sprake brengt, dringt aan om, doormiddel vaneen circulaire aan de bestwen van gemeenten en
waterschappen, een herhaling van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Een poging tot
gezamenlijke actie met de zusterverenigingen ontbreekt deze keer.
Een poging om de omzeiling van de effectenhandel en de banken te voorkomen, mondt uit in

het verbod ín de provisie-overeenkomst van 1914 voor leden van de drie verenigingen om aan
een emissie mee te werken, tenzij blijkt dat de emittent geen provisie uitkeert aan niet-leden. t4 ~

Wanneer de gemeente Harderwijk een leninguitschrijft zonder plaatsingsprovisie voor commis-
sionairs, besluit de Bond de zusterverenigingen zelfs voor te stellen de provisie-overeenkomst
aan tevullen met de bepaling dat het voor de ledenverboden is op zulke leningen in te schrijven.
Zover zal het niet komen, inschrijven mag wel maar optreden als emittent of guichetkantoor
gaat te ver. Niet veel later wordt bij de uitgifte van een Indische lening provisie tcegezegd aan

particulieren die boven een half miljcen inschrijven. Amsterdamse- en Rotterdamse huizen,

alsmede een tweetal bijkantoren te 's-Gravenhage geven de prospectus uit. De gemeente
Crudenbosch geeft behalve aan de leden der drie verenigingen eveneens provisie aan anderen,
zoals ook de Rijksoverheid die zich de wensen van de drie verenigingen niet aantrekt. In 1916
ziet de Bond in dat hij machteloos staat en dat de kassiers langzamerhand van dit tetrein
verdrongen zullen worden.14s

8. Contacten met de overheid

Chèque- en girodienst en R~kspostspaarbank

Contact met de overheid zcekt de Bond niet maar komt toch herhaaldelijk voor. In 1906 vraagt

de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan de Kamers van Koophandel advies inzake

de invcering van een chèque en girodienst bij de Rijksposterijen. De voorzitter van de Bond

geeft als persoonlijk standpunt te kennen dat de voorgestelde maatregel vanuit bankiersoog-
punt niet raadzaam schijnt met het oog op de aanzienlijke verplichtingen die de Staat op zich zou
nemen en die haar in mceilijkheden kunnen brengen in een tijd van oorlogsgevaar of andere
ernstige oonaken van crisis. De bestuursleden stellen zich met de Kamers van Koophandel in

hun plaats van vestiging in verbinding en betogen dat in de behcefte aan een chèque- en
girodienst door particuliere kantoren ruimschoots wordt voorzien. Ctverigens verklaren de
Kamers van Koophandel zich in het algemeen voor de oprichting van een girodienst. In 1909
wordt de vraag en ook het antwoord herhaald en wijst het Bondsbestuw de regering op het
onraadzame van een vast percentage voor rentevergoeding over saldo's in verband met de

kcersfluctuaties op de open markt. De Bond neemt ten aanzien van de invoering een afwachten-

de houding aan.149
Ergernis wekt een bcekje afgegeven aan inleggers der Rijkspostspaarbank ter aanbeveling van
de staatsschuldbcekjes, waarin zinsnedes voorkomen die van zeer geringe waardering voor de
kassiers in den lande getuigen. Het bestuw acht de zaak van voldcende belang om zich tot de
minister van Waterstaat te wenden, met het resultaat, zo blijkt het bestuw uit onderhandse

informatie, dat men aan de grief tegemoet komt.15o
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Eerste oorlogsdagen

In de ergste crisisdagen van de oorlog speelt de Bond een rol om de opstekende stonn van

paniek te beheersen. Algemene ongerustheid leidt tot sterke opvragingen van geld. Het

Bondsbestuur vreest mceilijkheden wanneer niet door provinciale bankiers één lijn getrokken

wordt. Het bestuur treedt in overleg met minister Treub en met de directie van de Nederland-

sche Bank en dringt er daarna bij de leden op aanuitbetalingen te beperken tot hetgeen nodig is

voor levensonderhoud, werklonen ofonafwijsbare verplichtingen, alles geheel in de lijn van de

regering en de andere financiële instellingen. Sommige leden trekken de grens misschien wat

nauw. Een feit is dat de Amsterdamse bankiers eerder in staat zijn om van de beperkingen af te

wijken dan hun collega's in de provincie, aangezien zij het eerst aan bod zijn voor hulp van de

Vereeniging voor den Geldhandel. Dit leidt enkele maanden later tot kritiek op de Bond en lof

voor de Amsterdamse en Rotterdamse banken, kritiek die later door de minister van Financiën

tegengesproken wordt. Hij neemt zonder voorbehoud verantwoordelijkheid voor de daden van

het bestuur in die dagen.~sl

Beursmet 7914

In de oorlogsjaren komt de beurs door middel van de Beurswet 1914 onder toezicht van de

minister van Financiën. Bij het vooroverleg en bij de uitvoering van het dagelijks toezicht speelt

juist de Bond een rol omdat het de bedceling van de wet is niet op de eerste plaats de beurs te

beschermen maar het grote publiek daarbuiten. Daarin past de positie van de Bond die de beurs

niet beheert maar er wel dicht bij staat en een verbinding heeft met het beleggend publiek in de

provincie. Deze positie komt tot uitdrukking in de deelneming van twee leden van het Bondsbes-

tuur in de bij de Beurswet ingestelde commissies: Dr. D.F. Scheurleer neemt zitting in de

Commissie van Deskundigen enJ.H. Kann neemt het vootzitterschap op zich van de Commissie

van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet.
Toch zaait de beurswetgeving verdeeldheid binnen het Bondsbestuur. Er zijn voorstanders en

tegenstanders. Vootzitter Scheurleer gelooft in 1916 wel dat de minister van Financiën geen

ongewenste elementen in het beursbestuur zal brengen maar vraagt zich afhoe de wisselingen

in de politiek hun invlced zullen hebben en welke waarborg er is dat een minister, die op het

beginsel van de klassenstrijd staat, niet het hele beurssysteem zal omverwerpen. Zijn medestan-

der in het Bondsbestuur, Edersheim, betoogt dat het niet waarschijnlijk is dat een regeringstoe-

zicht verbetering brengt waar deskundigen dat niet kunnen. Hij vraagt zich af ofde minister de

beurs kan verlossen van middenkoersregelingen, en een goed oordeel kan hebben inzake de

toelaatbaarheid van fondsen. Daar komt bij dat iemand die niet van kindsbeen af de Amster-

damse beurs kent daar altijd een vreemde blijft. Voorstanders in het Bondsbestuur zijn er ook.

Kann en de Greve wijzen op het preventief karakter van de voorgestelde wet, de mogelijkheid

dat de regering beter tegen zwendelfondsen in de notering op kan treden en op de mogelijkheid

dat ook de provincie in het A.msterdamse beursbestuur een vertegénwoordiging krijgt. Het

komt er ten slotte op neer dat de Bond in 1916 een instemmend advies over de kwestie aan de

minister uitbrengt met allerlei op- en aanmerkingen.

97



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Blijvend toezicht door de regering acht men niet gerechtvaardigd. De drie verenigingen laten in
hun antwoord op het ontwerp voor de Effectenbeurswet 1919 weten niet verder te willen gaan
dan een wettelijke erkenning van de bestaande beurzen en de vetplichting van een regeringsver-
tegenwoordiger met adviserende stem. Daarop komt de minister met een minder ingrijpende
regeling voor een Effectenbeurswet 1920.152 Ook die komt tenslotte niet tot stand en het zal tot
in de jaren dertig duren voordat men in het zicht van de toenemende oorlogsdreiging de draad
weer opneemt om de oorspronkelijke beursvoorschriften te heizien. In de bezettingsjaren komt
het tot een geheel andere organisatie waarin voor de Bond geen plaats is zoaLs wij nog zullen
zien.

Wetsontwerp op de effectenbelasting en Zegelmet 1917

Tegen het wetsontwerp op de effectenbelasting verweren de drie verenigingen zich met een
rekwest aan de Tweede Kamer. Men mcet namen doorgeven van clienten die fondsen in open
bewaargeving of safeinrichtingen bezitten. De rol van onbezoldigd verklikker van de fiscus
daarin mishaagt de commissionairs. Van de hele wet komt tenslotte niets. De Zegelwet van 1917
is een bron van onzekerheid en ergernis. Het bestuur beklaagt zich over de bijna stelselmatige
weigering van het departement van financiën om aan bezwaren tegen de regeling tegemoet te
komen en na het totstandkomen van de wet inlichtingen te verschaffen.15s

9. Bescherming van fondsenhouders in de provincie

Hoewel de Bond zich voornamelijk richt op de belangen van de leden, heeft hij ook enige
bemoeienis met de bezitters van effecten voor zover die bescherming behoeven van hun bezit,
een ledenbelang in bredere zin. In 1903 eist de Bond al van de Vereeniging voor den Effecten-
handel het recht om in beschermingscomité's voor fondsenhouders twee personen aan te
wijzen. In hetzelfde jaar zendt het bestuur een delegatie van drie man naar Parijs om er voor te
zorgen dat in de provincie een kantoor opengesteld wordt voor de verwisseling van Turkse
schuldbrieven ter zake van de unificatie.154
De Bond neemt in 1906 het initiatief om de zusterverenigingen te vragen mee te werken aan de
oprichting van comité's ter voorlichting van belanghebbenden in de Hollandsche Hypotheek-
bank en de Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beamb-
ten. Gezien de tegenwerking van de Amsterdamse Vereeniging wordt het initiatiefhem niet in
dank afgenomen.
Met het bestuur van de Hollandsche Hypotheekbank bereikt men geen resultaat; men over-
weegt de oprichting van een beschermingscomité voor pandbriefhouders. Wanneer de Hypo-
theekbank daaraan begrijpelijkeiwijs geen vergoeding geeft keert de Bond duizend gulden uit.
Zelfs ontstaat het plan een vereniging op te richten met het dcel de pandbrieven tegen afgifte
van certificaten in administratie te nemen om te voorkomen dat zij worden opgekocht met het
doel leningen met deugdelijke onderpanden af te lossen zodat tenslotte alleen leningen met
ondeugdelijke onderpanden overblijven. In de notulen van het bondsbestuur ontbreekt de
afloop van deze kwestie.
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De Amsterdamse Vereeniging mag dan geen prijs stellen op het initiatief van de Bond, M.W.F.

Treub doet dat wel. Hij vraagt de Bond namens de commisie van ondeczcek naar de toestand
van de Nationale Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten in
overleg met de zusterverenigingen een comité ter vertegenwoordiging van de schuldbriefhou-
ders te bewerkstelligen. Ook hiervan vermelden de notulen de afloop niet.lss
De houding van de Amsterdamse Vereeniging verandert kennelijk in 1908 wanneer zij de Bond
vraagt deel te nemen in de commissie van advies inzake de Underground Electric Railways Cy.
of London. De Bond biedt dan aan een vierde deel van de kosten te dragen. Toch is de
afwijzende houding van de Amsterdamse Vereeniging inzake de Hollandsche Hypotheekbank

niet vergeten, getuige de voorstellen van Kann in het Bondsbestuur om met Amsterdam in

contact te treden over het willekeurig uitblijven van de lotingen der obligaties Zuid-Amerika
Lijn en over de vorming van een comité van advies voor de reorganisatie van de Oklahoma

Central Cy. Het Bondsbestuur stelt zich dan namelijk lijdelijk op. Het is Kann die in 1909 het

beschermingscomité voor de obligaties Chicago-Milwaukee Electric in het Bondsbestuur ter

sprake brengt. Hij vraagt zich afofde Bond in een dergelijk geval, waarin de emittenten zitting

in het comité hebben zonder het vertrouwen van het publiek en waarin de obligaties voor het

grootste deel provinciaal bezit zijn, niet in moet grijpen. Het bestuurslid Portheine vleit zich

weliswaar met de gedachte ertoe te hebben bijgedragen dat het presidium van het comité in

ieder geval niet aan één van de emittenten is opgedragen, maar dat neemt niet weg dat de Bond
in dergelijke gevallen beter zelf het initiatief kan nemen. Dat blijkt temeer uit het optreden van

een tegencomité, waarin overigens ook een bestuurslid zitting heeft,en dat de belangen van de

obligatiehouders bevordert. Overigens heft men het tegencomité later op omdat het niet meer

nodig is en er trouwens ook, maar achteraf, geen reden is om te betreuren dat de Bond tevoren

geen initiatief heeft genomen gezien de maatregelen die het comité treft.156

In 1912 signaleert weer Kann dat ofschoon van een fonds veel obligaties in de provincie

geplaatst zijn, er in het beschermingscomité van obligatiehouders van dat fonds geen provin-

ciaal kantoor zitting heeft. Hij pleit voor meer contact met Amsterdam in dergelijke gevallen.

Dit gebeurt ook. In de jaren 1914-1915 vraagt de Amsterdamse Vereeniging leden uit het
Bondsbestuur regelmatig om in beschermingscomité's plaats te nemen. Dat is ruim tien jaar

nadat de Bond een plaats opeist in beschermingscomité's en op een manier die de indruk wekt

niet van inwilliging van een eis maar van verlening van een gunst.ls~

10. De Bond intern: leden, bestuur en organisatie

De resultaten die de Bond bereikt en het proces dat tot de overeenkomsten leidt, tonen de

verhouding van de Bond tot de financiéle wereld: de Bond aLs orgaan tussende andere organen.
Tegelijkertijd is er een interne werking met een ledenaspect, het bestuur met zijn adviseurs en
commissies en de meer organisatorische kant zoals in de verhouding met de plaatselijke- en
gewestelijke verenigingen.
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Leden en hun toelating

Het verloop van het ledental van de Bond vertoont achtereenvolgens de karakteristieken van de
enthousiaste krachtenbundeling, belangenbehartiging en tegengaan van concurrentie. In die
successie komt ook naar voren wie de Bond vertegenwoordigt en wie niet. Na de oprichting van
de Bond door 28 provinciale firma's158 leidt de persoonlijk getinte ledenwerving tot de
aanwezigheid van 161 firma's ter vergadering in september 1903.159 Dat is het eerste enthou-
siasme. Er is nauwelijks ruchtbaarheid voor nodig. Daarna neemt het aantal leden snel tce tot
400 in december 1904 als gevolg van een campagne tot krachtenbundeling om aan de voor-
waarde tot samenwerking in een provisieovereenkomst te kunnen voldcen.lbo Als gevolg
daarvan zijn er einde 1905 a16351eden, meer dan de 600 waarvan het Bondsbestuur verwacht
dat die aan de voocwaarden van het lidmaatschap kunnen voldcen.lól

Figuur 111 L.eden en atemgerechtigde kantoren van de Bond van 1903-191 d(per ult).
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Bron: T.J. Dorhout Mccs, blx. 129

Na die ledenwerving geefr de Bond te kennen dat het lidmaatschap alleen open staat voor
degenen die van de geld- en effectenhandel hun beroep maken. Aanvragers die het vak als
nevenberoep uitoefenen laat men niet toe: notarissen, winkeliers, beurtschippers en gemeente-
secretarissen.162 Zo sluit de Bond binnen de provincie de rijen op de grens van hoofdberoep en
nevenberoep. De derde fase in de ledentceneming duurt tot begin 1918 en de Bond telt dan 850
leden. In die tijd hceft het Bondsbestuur niet meer te ijveren om leden te winnen want die
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melden zich vanzelf aan om te kunnen profiteren van de lagere effectenprovisie die zij als lid

genieten. De toeneming in die jaren is wellicht te zien als een indicatie voor de grcei van het

aantal provinciale effectenhandelaren die dat vak als hoofdbercep uitcefenen. Immers, ieder

die belang heeft bij een lagere provisie zal zich zo spoedig mogelijk als lid melden.lss
Voor de tcelating als lid gelden nog andere criteria dan het hoofdbercep. Wanneer er alléén

voornemens zijn om een kantoor te vestigen weigert het bestuur het lidmaatschap totdat de
aanvrager zich openlijk vestigt.ls4 Accountantsondencek kan de zekerheid vergroten dat een

aanvrager van de geld- en effectenhandel zijn hoofdbercep maakt en verdere inlichtingen zijn

soms beschikbaar via bestuursleden die met de aanvrager bekend zijn, ofvia het informatiebu-

reau Van der Graaf 8c Co. te Amsterdam.lss Notaris C.M. Loeff te Zuidland laat men niet toe

maar even later wel zijn zoon C. Loeff te Zuidland. Ofde laatste in dienst is van zijn vader en op

die manier het kantoor kan profiteren van het lagere tarief is niet bekend maar evenmin

onwaarschijnlijk. l ss Soortgelijkmet betrekking tot het incassotarief is de aanvraag van Somer 8c

Kool te Assen. Daar schijnt het de bedoeling te zijn dat de finna Somer 8c Co., die uit de Bond

treedt, kan concurreren beneden het Drentse incassotarief terwijl denadelige gevolgen daarvan

(geen recht op het lagere effecten-provisietarie~ mceten worden opgevangen door het lidmaat-

schap van Somer 8c Kool. Statutair wordt deze manceuvre pas in 1924 onmogelijk gemaakt.ls~

Niet alleen de aard van het bedrijf maar ook de manier waarop de aanvrager het uitoefent, is

punt van ondencek. Men mag zich niet schuldig maken aan ongezonde mededinging en het vak

niet uitoefenen op een wijze die in strijd is met de goede gebruiken en de waardigheid van het

vak. Het bestuur van de Bond heeft zelfs het recht gedurende het eerste jaar na toetreding van

ieder lid hiernaar ondenoek te doen en zo nodigopenlegging van de bceken te vragen. l 68 C. Pol

te Rijswijk laat menna boekenondenoek niet toe omdat zijn winstcijfer zeer hoog is en niet wijst

op correcte uitvoering van orders.169 Andenijds onderneemt het Bondsbestuur weinig actie als

iemand, eenmaal lid, buiten de gebruikelijke paden treedt. Wanneer het Haagse bondslid B.

Sanders vertelt dat hij zaken dcet zonder boeken en alleen met zijn geheugen vindt het bestuur

geen termen om tot vervallen verklaring van het lidmaatschap over te gaan, hoewel zijn

handelwijze niet strookt met de voorschriften in het wetboek van koophandel. B. Sanders

belooft overigens eenbcekhouding bij te zullen houden en doet dat ook, zij het niet ideaal. l~o In

1910 ontstaat een nieuw criterium wanneer de Amsterdamse Vereeniging het vencek doet om

voortaan geen filialen van niet-provinciale instellingen tce te laten waarvan het hoofdkantoor

geen lid is van de Amsterdamse Vereeniging. Het vencek dcelt in eerste instantie op het Haagse

agentschap van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, welke instelling te Amsterdam niet als

commissionair in effecten erkend is. Interessant is dat deze bank later, in 1911, het lidmaatschap

van de Amsterdamse Vereeniging aanvraagt maar niet tcegelaten wordt. Via het lidmaatschap

van de Bond is het effectenbedrijf voor haar tcegankelijk aangezien het Haagse agentschap al

toegelaten is in 1905 toen men van Amsterdamse zijde de eis van liberaliteit bij de ledentcela-

ting stelde.l ~ 1 In bredere zin ligt aan het Amsterdamse venoek de wens ten grondslag om

instellingen die zij niet wil toelaten ook via de provinciale Bond buiten de deur te houden.

Talrijke afwijzingen dcet het Bondsbestuur omdat de aanvrager niet aan de eisen voldoet,

vooral niet aan de eis van het hoofdbercep maar ook om redenen van reputatie. Voorbeelden

van weigeringen in dat verband komen voor omdat een firmant-aanvrager relaties onderhield

met het bestuur van een speelclub te Scheveningen172 ofwanneer blijkt dat een aanvrager lid
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was van een geliquideerde firma en verschillende vorderingen onbetaald liet.i~s Bijna even
talrijk als de afwijzingen zijn de gevallen waarin men opnieuw aanvraagt, een teken dat het
commissionairsberoep velen trekt, vooral als nevenwerkzaamheid. P. Roskam te Utrecht
vraagt voor het eerst aan in september 1910, wordt wegens ongunstige reputatie niet tcegela-
ten, tekent bezwaar aan en blijft afgewezen op grond van bericht van de Utrechtse Vereeniging.
Roskam informeert daarna ofeen naamloze vennootschap kan worden tcegelaten en krijgt als
antwoord dat het van belang is of er toezicht van commissarissen is en wie dat zijn. Daarop
vraagt de Bank voor Commissiezaken te Utrecht het lidmaatschap aan en die aanvraag wordt
aangehouden en later afgewezen wanneer blijkt dat de houder van het hele ofnagenoeg het hele
kapitaal P. Roskam is. Roskam vraagt daarna nog eens een persoonlijk lidmaatschap. Het
bestuur ziet geen aanleiding om op de afwijzing terug te komen. i 74 Voorts is er een eis dat de
bestuurders van vennootschappen niet in privé lid kunnen zijn; de firma ofvennootschap mcet
zelf lid worden. Deze eis levert moeilijkheden op in het geval van de C~eldersche Credietvereeni-
ging die alleen de geldhandel beoefent en haar agenten vaak zelf in privé de effectenhandel.
Voor dezen maakt de Bond een uitzondering en zo kan H.H. Erdbrink directeur van de
Credietvereeniging persoonlijk lid zijn. ~~S Een enkele keer komt afwijzing van het lidmaatschap
voor wanneer de naam van de aanvrager zoveel overeenkomst vertoont met een al werkzame
firma dat verwarring kan ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de Provinciale Bank
voor Effecten- en Wisselzaken aanvraagt en de Bank voor Effecten- en Wisselzaken daartegen
protesteert. ~ 76 Iemand die uitsluitend voor familieleden orders uitvoert laat men niet tce,
evenmin als iemand die geen vakkennis schijnt te bezitten. i ~ ~
Een apart verhaal vormen de boerenleenbanken, spaar- en voorschotbanken, middenstands-
banken en de buitenlandse instellingen. De CotSperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindho-
ven accepteert men als lid, na accountantsonderzcek, in 1906. ~ 78 De Codperatieve Boerenleen-
bank te Lamswaarde laat men niet tce omdat deze niet in de eerste plaats winst beoogt.179
Tegen de Eindhovense Centrale Boerenleenbank komen in 1913 bezwaren naar voren, geuit
doorde firma HJ. van Ogtrop 8c Zoon te Eindhoven in verband met bezwaren tegen co~peratie-
ve instellingen in het algemeen. Het Bondsbestuur besluit er in voorkomende gevallen rekening
mee te houden maar ontneming van het lidmaatschap van de Eindhovense bank acht men niet
meer mogelijk.leo Aanvankelijk oordeelt men de tcetreding van cotSperatieve bankinstellingen
in het belang van de Bond maar later komt men tot het inzicht dat de commissionairs in het
algemeen in die instellingen concurrenten zien. Van de tcelating van coi5peratieve verenigingen
wordt in de statuten van de Bond ook niet gerept.181 Aanvragen van agenten van de Credietve-
reeniging ontmceten bezwaar omdat niet zeker is of zij de plaatselijke tarieven in acht zullen
nemen. Als zij geen lid van de Bond zijn bestaat die zekerheid overigens ook niet.182 Van hen
vraagt het bestuur steeds een verklaring dat zij, ook als agent van de Credietvereeniging, de
statuten van de Bond zullen naleven. i 8~ In 1915 vraagt de CotSperatieve Centrale Raiffeisenbank
te Utrecht het lidmaatschap aan maar de Bond gaat er niet op in omdat er door de de oorlog al
ontwrichting genceg is en omdat sommige bestuursleden schade voor tal van Bondsleden
vrezen.184 De aanvraag van de Cot~peratieve Hoornsche Credietbank voor den Middenstand, de
eerste middenstandsbank die het verzcek dcet, honoreert men evenmin. A. van 't Hoff te
Gorinchem laat men in privé niet tce omdat hij directeur is van de N.V. Middenstandscrediet-
bankvoor Gorinchem 8c Omstreken, belangenconflicten niet te voorkomen zijn en een controle
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op het gescheiden uitoefenen van beide functies illusoir zal blijken.1S5 Hoewel vele midden-
standscredietbanken zich aanmelden acht men deze niet in de Bond thuis te horen omdat zij een
meer filantropisch en niet zozeer een commercieel karakter bezitten.186 Wanneer de Midden-
standscredietvereeniging `de Hanzebank' te Utrecht het lidmaatschap aanvraagt besluit het
Bondsbestuur de statuten aan te vragen ten einde gedocumenteerd te raken om een beslissing
te kunnen nemen. Wat pleit voor de Hanzebanken is hun exorbitante macht, vooral in het
Zuiden van het land, en de opvatting dat tegen hun moordende concurrentie iets te doen is door
de tcelating tot de Bond. Daarmee breekt de vierde fase in de ledentoelating aan: die uit
concurrentieovenvegingen. Maar het lidmaatschap van de Hanzebank te Utrecht is kortston-
dig. Toegelaten in october 1918, trekt zij zich in december al terug, wanneer zij zich de
contributieregeling realiseert. De Hanzebank te's-Hertogenbosch stelt onmogelijke eisen en de
andere centrales vragen nogniet aan. I g~ De Hanzebanken komen nog niet binnen. De groep die
zich wel aansluit in 1918 is de vrcegere Credietvereeniging die samen met Wertheim 8c
Gompertz de Bank-Associatie vormt. Een nieuw soort instellingen die zich aanmeldt, zijn de op
het buitenland georiënteerden zoals de Hollandsche Crediet- en Effectenbank te's-Gravenhage
die alleen (Duitse) beleggingsfondsen verkoopt en het Comptoir Belge dat niet Nederlands is.
Deze instellingen laat de Bond niet toe.I88
Opmerkelijk aan de structuur van de ledengroep189 is al niet meer de daling van het aantal
zelfstandige instellingen die begint na 1915. (Zie de grafiek in figuur III.) Daarin spiegelt zich de
concentratiebeweging. Vermeldenswaard en geldig voor de hele periode is dat schorsing en
vervallenverklaring van het lidmaatschap nauwelijks voorkomen. Wanneer zij voorkomen
gebeurt dit omdat iemand door een misverstand van de secretaris is tcegelaten, ofomdat men
het vak niet meer uitoefent of omdat men een boete niet betaalt.
De interne organisatie van de Bond profileert zich in de ledentoelating van het eerste enthou-
siasme, waarin alléén Amsterdamse instellingen niet gewenst zijn, via de fase van krachtenbun-
deling, waarin beroepsgenoten zich met uitsluiting van anderen groeperen, naar een situatie

van belangenbehartiging. In die periode komen lidmaatschapseisen naar voren die meer op het

gedrag betrekking hebben ofwel op de manier van beroepsbeoefening: openlijke vestiging,
geen ongezonde mededinging, niet handelend in strijd met de goede gebruiken en waardigheid
van het vak en reputatie. Voor de Amsterdamse filialen geldt bovendien dat zij ieder voor zich

lid moeten zijn van de Amsterdamse Vereeniging. Bcerenleenbanken, spaar- en voorschotban-
ken en middenstandsbanken laat men niet toe. Zij beconcurTeren degenen die al lid zijn en
vormen een uit te sluiten groep die niet commercieel gericht is. Tegen het einde van 19181aat
men voor het eerst een middenstandskredietvereniging tce omdat men denkt op die manier
haar concurTentie in te kunnen tomen.

Bestuur, adviseurs en commissies I9o

Het eerste bestuur van de Bond telt zeven leden en aanhet einde vande periode veertien. Nog in

1903 versterken J.H. Kann van de firma Lissa 8c Kann te 's-Gravenhage en H. Portheine Tzn.,

agent van de Geldersche Credietvereeniging te Deventer19l, het bestuur en in 1904 beveelt de
voorcitter J. Kalff Gzn., van de firma Doijer Sc Kalff te Zwolle aan. De laatste accepteert het
lidmaatschap niet wegens gezondheidsredenen.192 Allen zijn zij verbonden aan belangrijke
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provinciale bedrijven. Na deze tijd zijn het de bewegingen waar de Bond als geheel mee te
maken krijgt die ook van invlced zijn op het bestuur, namelijk de onderhandelingen met
Amsterdam, de groei van de Bond als nationale organisatie, de concentratiebeweging in het
bankwezen en de voltooiing van de eerste fase van de Bond met de incassoovereenkomst.
In verband met de onderhandelíngen met Amsterdam nemen aan het bestuur tien extra leden
deel, waaruit een subcommissie ontstaat van: F. Herman van Gijn (firma Hooghwinkel8c Co. te
Dordrecht), F. de Greve (Gebr. Mispelblom Beyer te Leeuwarden), W.H. Schippers (Nijmeeg-
sche Bankvereeniging Van Engelenbwg 8c Schippers te Nijmegen) en J.D. Schoon (firma E.
Philips 8c Co. te Maastricht). Behalve F. de Greve stelt de voorcitter de leden van deze
subcommissie voor als nieuwe bestuursleden in 1905 en bovendien G. Reinders (firma Reinders
8c Knol Bruins te Groningen), die bijzonder actief is tijdens de ledenwerfactie in 1904, als
opvolger van MJ. Eigeman, die om gezondheidsredenen ontslag neemt.19s De volgende be-
stuwsuitbreiding valt in de periode dat de Bond, na de eerste strijd, steeds meer leden krijgt. De
gedachte komt dan op dat alle provincies in het bestuw vertegenwoordigd moeten zijn en dat
dit voor Drente, Zeeland en Utrecht niet het geval is.194 Zo worden als bestuursleden gekozen:
A. van der Boon (firma Mennega te Assen), P. Dumon Tak (firma J.A. Tak 8c Co. te Middelbwg)
en C.EJ. de Bordes (firma Jan Blijdenstein 8c Zoon) te Utrecht). Een speciale vertegenwoordi-
ging voor Twente acht men ongewenst in verband met de nauwe betrekkingen van de
voornaamste huizen in Twente met Amsterdamse instellingen.195 Jammer voor H. Rcelvink
van B.W. Blijdenstein Jr. te Enschede die de regionalisatie voorstelde. Na deze uitbreiding telt
het bestuur in 1911 141eden (W.H. Schippers overlijdt voordat de uitbreiding in verband met de
provinciale vertegenwoordigingen plaatsgrijpt).196 De Bond grceit en zijn bestuw eveneens.
Tot de concentratiebeweging de bestuwssamenstelling zalbéinvlceden, zijn het alleen persoon-
lijke omstandigheden die enkele leden nopen heen te gaan. R Blcembergen stelt zich in 1913
niet herkiesbaar omdat hij het voornemen heeft zich uit zaken terug te trekken. In zijn plaats
kiest men G. Sprenger (firma Koumans Smeding te Leeuwarden) die wegens drukke werkzaam-
heden niet aan het bestuur deel kan nemen, waarop F. de Greve op nominatie van de Friesche
Vereeniging de opengevallen plaats inneemt. P. Dumon Tak verlaat zijn firma en dus de Bond
als bestuurslid wegens benceming tot bwgemeester van Middelbwg. In plaats van J. Siegers
(firma PJ. Siegers 8c Zoon te Vlissingen) die zich als zijn opvolger aandient, kiest men daarvoor
J.A. Heyse (firma J.A. Tak 8c Co. te Middelburg). J.H. Kann verlaat in november 1914 het
bestuwin verband met zijn benceming in de commissie van bijstand voor de uitvoering van de
Beurswet 1914 maar neemt uit die betrekking ontslag in november 1916 om met E. Edersheim
Bzn. (firma H. Edersheim te 's-Gravenhage) het dagelijks bestuw van de Bond te vormen.197

Vazallen van grootbanken in het óestuur

De concentratiebeweging veroorzaakt tumult in de verhouding tussen leden en bestuur. De
omzetting van de firma A. Blcembergen 8c Zn. in een naamloze vennootschap heeft geen
consequenties voor het bestuwslidmaatschap van R. Blcembergen. Toch is hij geen directew
meer vande vennootschap maar gedelegeerd commissaris. Hij blijft bij zijn zaak betrokken ener
wordt nauwelijks aandacht aan besteed in 1904, misschien ook omdat hij de grootste aandeel-
houder blijft.19S De concentratiebeweging wordt vcelbaar in 1916. Dan stelt F. Herman van
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Gijn zijn bestuursfunctie ter beschikking omdat zijn firma zich aansluit bij de Nationale
Bankvereeniging.199 Ook wanneer C.EJ. de Bordes lid wordt van de hoofddirectie van de
Nationale Bankvereeniging acht het Bondsbestuur dat incompatibel met het bestuurslidmaat-
schap.2~ Maar een belangengemeenschap van Scheurleer 8c Zoonen met de Amsterdamse
firma Westendorp 8c Co. acht men voor Dr. D.F. Scheurleer geenreden tot het verlaten van het
bestuur, ook al omdat men er van overtuigd is dat wanneer zich belangenconflicten voordcen
de voorzitter alsnog zijn zetel beschikbaar zal stellen.201 Maar ook in het algemeen komt het
Bondsbestuur al snel terug op de vanzelfsprekendheid van de uittreding van een bestuurslid
wiens bedrijf niet meer onafhankelijk is. Men vraagt F. Herman van Gijn om in het bestuur
terug te keren. Dan komen de leden in actie. LH.W. Kalff brengt de onheilstijdingdat de Zwolse
Vereeniging bezwaar heeft tegen het bestuurslidmaatschap van Van Gijn en De Bordes omdat
zij in feite directeuren van bijkantoren van een grootbanlc zijn geworden door hun verbindingen
met de Nationale Bankvereeniging. De Zwolse Vereeniging probeert steun te krijgen voor zijn
bezwaren op de ledenvergadering begin 1918. Het lukt niet. Een halfjaar later vragen de firma
Buisman, Gratama 8c Co. te Zwolle en veertien anderen om onmiddellijke beëindiging van het
bestuurslidmaatschap in geval van een fusie. Het bestuur betoogt daartegen dat iedere fusie niet
een aanslag op het onafhankelijk oordelen van een bestuurslid vormt en dat het bovendien niet
onbillijk is dat bepaalde grote naamloze vennootschappen met wijdvertakt provinciaal belang
één bestuurszetel occuperen. Jaarlijkse stemming acht men voldoende om de overtuiging van
het electoraat tot uiting te brengen en onmiddellijke beéindiging is dan ook niet nodig. Een
bestuurslid behoort ujn mandaat in de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter beschik-
king te stellen wanneer het bondslidmaatschap van zijn firma eindigt. Daarnaast maakt het
bestuur duidelijk dat het in zijn keuze niet beperkt wil zijn tot beheerders van stemgerechtigde
kantoren. De kreet: `geen vazallen van de grootbanken in het bestuur', waarrnee de ledenverga-
deringbedoelt geen bestuurders van instellingen waarvan het aandelenkapitaal voor ten minste
een-vijfde deel in handen is van grootbanken, vindt geen genade in de ogen van het bestuur. Het
dringt er op aan dergelijke vazallen niet als lepralijders te bestempelen maar deze kwestie aan
het bestuur over te laten. Zo gebeurt het. Vertegenwoordigers van grootbanken kunnen in het
bestuur blijven en de samenwerking tussen de onafhankelijke provinciale kantoren en de
grootbanken komt zo voortaan ook in het bestuur tot uitdrukking. Maar Van Gijn keert niet
terug omdat de Nationale Bankvereeniging al via De Bordes vertegenwoordigd is. In zijn plaats
kiest men Mr. J.C. Stoop van Stoop 8c Zoon te Dordrecht. Tegelijkertijd acht men het niet
onbillijk dat de grootste provincies, Gelderland en Brabant, en het uit een oogpunt van de
geldhandel steeds belangrijker wordende Crverijssel een tweede bestuurslid leveren. Zo spaart
men beide partijen. De grootbanken komen in het bestuur, waardoor men gewenste bestuur-
ders voor de Bond weet te behouden. De provinciale instellingen worden zwaarder vertegen-
woordigd door uitbreiding van het bestuur waarbij Twente eindelijk aan zijn trekken komt.
Daarop bencemt menJ. van Engelenburg LC. zn. (Nijmeegsche Bankvereeniging Van Engelen-
burg 8c Schippers te Nijmegen), E.E.M.C. Laane (W. Laane te Roosendaal) en voor Twente
H. Rcelvink van B.W. Blijdenstein Jr. te Enschede.YO2
De laatste belangrijke bestuursmutatie in deze periode betreft het heengaan van Dr. D.F.
Scheurleer als bestuurslid en voorzitter van de Bond wanneer de vierde mijlpaal, de incasso-
overeenkomst, vrijwel gehaald is en zowel het effecten- als het incassobedrijf in hoge mate
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zodanig geregeld zijn als men het zich bij de oprichting van de Bond voorstelde.20s Zijn opvolger
als bestuurslid is W.M. Scheurleer en als voorzitter GJ. Engelberts, bestuurslid vanafhet begin.
Behalve in het beheer van de Bondsaangelegenheden, zoals ledentoelating en de conflictbemid-
deling, werkt het bestuur toch vooral als bron van initiatief van het provinciale geld- en
effectenwezen. Meestal zijn de onderhandelingen met Amsterdam maar ook die met anderen
zoals de Nederlandsche Bank en de overheid het gevolg van ideeën die binnen het bestuur
rijpen. Wel is er steeds een terugkoppeling naar de leden via vooral de algemene ledenvergade-
ringen. Daar tcetst men voortdurend ofplannen vcuchtbaar zijn en ookvoldoende meerderheid
bezitten.

Hoofdrolspelers en bestuur

Binnen het bestuur zijn twee hoofdrolspelers te herkennen: Dr. D.F. Scheurleer enJ.H. Kann. Zij
zijn de voornaamste representanten van de provincie naar buiten tce. Daniël Francois Scheur-
leer (1855-192 7) noemt men de vader van de Bond, gezien zijn activiteiten als initiatiefnemer.2o4

Dr D.F. Sthturleer, oprichtn van de Bond en voo~zllttr van
1903-1919.

Gelet op zijn niet aflatende zorg voor het geheel in de periode van de volwassenwording van de
Bond kan men hem ook de mceder van de Bond ncemen. Dr. D.F. Scheurleer is bankierszoon,
geniet een opleiding aan de handelsschool te Dresden en begint dan zijn carrière bij de firma
Scheurleer 8c Zoonen, waar hij op den duur enig firmant is.2o5 Meer bewegingsvrijheid krijgt hij
wanneer in 1901 W.M. Scheurleer, zoon van een vroegere firmant en neef van Dr. D.F., in de
firma treedt. Dan slaagt Dr. D.F. Scheurleer er in eendracht te scheppen in de grcep bankiers en
commissionairs. Dat imponeert Amsterdam en laat haar de billijkheid van de eisen inzien. Zijn
persoonlijkheid is in dat proces een machtige factor,2oó hij heeft een allesoverheersend aandeel
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in het ontstaan van de overeenkomsten. Bijna alle onderhandelingen in verband met de
provisie-overeenkomst van 1905 vcert hij alleen. De incasso-overeenkomst van 1919 is de kroon
op zijn werk.207 In de bestuursvergaderingen is hij de onbetwiste leidsman, stelt kwesties aan de
orde, dcet verslag van besprekingen en weet voor alles een geest van eensgezindheid, waarin
alle bestuursleden hun inbrenghebben, op te bouwen. Zelf is hij niet bijzonder inhoudelijk actief
maar vooral sturend aanwezig. Een rustige, krachtige man die overzicht heeft, veel tijd aan het
Bondswerk besteed, van velen hetvertrouwen geniet en een buitengewone werkkracht bezit. In
het eigen gemoedsleven schijnt hij beschroomd, terughoudend en gesloten. Karakteristiek voor
zijn onmisbaarheid is een opmerking als `....Scheurleer was wegens ziekte niet aanwezig, zodat
niet aanstonds een resultaat werd bereikt.'208 Buiten het bestuurswerk stimuleert Dr. D.F.
Scheurleer het oprichten van plaatselijke- en gewestelijke verenigingen voor de geld- en effec-
tenhandel; die te 's-Gravenhage richt hij zelf op en is daarvan de voorzitter (trouwens ook van de
Haagsche Bankiersvereeniging van 1917). Verder bekleedt hij in de financiële wereld een
commissariaat van de Trust- en Safe Maatschappij te 's-Gravenhage en van de Pretoria Hypo-
theek Maatschappij te Amsterdam. Een functie van nationaal belang is zijn lidmaatschap van de
Commissie van Deskundigen voor de Beurswet 1914. Scheurleer's bezigheden buiten de finan-
ciéle wereld zijn meer van algemene bekendheid dan zijn werk voor de Bond. Vooral zijn
organisatorische- en inhoudelijke bijdragen op het gebied van de muziek en de zeegeschiedenis
zorgen voor zijn faam. Zijn activiteiten op muziek- historisch terrein leiden tot een ere-doctoraat
aan de Leidse universiteit in 1910.2os
De rechterhand en medestrijder van Dr. D.F. Scheurleer is Jacobus Henricus Kann (1872-1944).
J.H. Kann, bankierszoon, brengt zijn leertijd door bij H. Cryens en Zoonen in Amsterdam en bij
A. Gansl te Osnabriick. Daarna staat hij aan het hoofd van de firma Lissa 8c Kann. In de
Bondsgeschiedenis van deze periode komt hij naar voren als een beweeglijk man, iemand die in
zijn vak veel opmerkt en binnen het Bondsbestuur ter sprake brengt. In de ledenvergaderingen
is hij bijzonder actief in de discussies en het verdedigen van het bestuursstandpunt. Kann is een
man met veel connecties, ook binnen Amsterdam, die de Bond ten gcede komen. Opinies in de
Vereeniging voor den Effectenhandel en bewegingen en machtsverschuivingen daarbinnen
worden door hem in het Bondsbestuur ter sprake gebracht. Buiten het Bondswerk is hij
commissaris van de Trust- en Safe Maatschappij die onder leiding staat van de fiima Lissa 8c
Kann en ook in haar gebouw gevestigd is, en van de Maatschappij voor Hypothecair Crediet in
Nederland. Het bestuurslidmaatschap van de Bond onderbreekt Kann van 1914 tot 1916
wanneer hij het vooraitterschap van de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de
Beurswet-1914 op zich neemt. Hij blijft bestuurslid tot 1924. Buiten het Bondswerk geniet hij
bekendheid als Consul der Nederlanden te Jerusalem van 1924-1927.2io
Dr. D.F. Scheurleer en J.H. Kann vormen vanaf 1908 het dagelijks bestuur van de Bond dat
steeds meer voorbereidend werk doet. Het dagelijks bestuur wordt in 1916 groter door de
deelneming van E. Edersheim Bzn. die aLs bestuurslid nieuw is.2l I Aan het verloop van het
secretariaat is overigens ook de toeneming van de werkzaamheden van de Bond te merken. De
eerste secretaris isJ.H. Kann die zich al in het oprichtingsjaar laat bijstaan door Mr. D.W.K. de
Roo de la Faille. Laatstgenoemde krijgt in 1905 al de functie van secretaris buiten het bestuur en
laat zich assisteren door een bediende. Toch is het een nevenbetrekking want het hoofdbercep
van de secretaris vormt het directeurschap van de Trust- en Safe-Maatschappij. In 1916 is het
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werk al zo uitgebreid dat men een secretaris aanstelt die meer tijd beschikbaar heeft in de
persoon van Jhr. Mr. V.A. Six. Bijna vanzelfsprekend is dat de rechtskundig adviseur van de
Bond,Jhr. Mr. H. de Ranitz, vanaf het begin onmisbaar is, gezien de vele overeenkomsten, die
steeds aangepast worden tijdens de onderhandelingen. J. van Kuyk adviseert de Bond naast De
Ranitz sinds 1917.2i2
Buiten het dagelijks bestuur zijn de overige bestuursleden natuurlijk onmisbaar in het houden
van vceling met wat er in de provincie leeft, het bespreken van voorstellen in het bestuur en het
tcetsen van getroffen maatregelen. Daarnaast zijn zij het die vaak de plaatselijke en gewestelijke
verenigingen besturen en zo de samenspraak tussen de leden bevorderen. Hoe groot de
betekenis is van de commissariaten die zij bekleden is niet gemakkelijk na te gaan. Zeker is wel
dat zij daardoor vakgenoten uit Amsterdam ontmoeten, hetgeen via informele kanalen onge-
twijfeld invlced heeft op de samenwerking met de Amsterdamse Vereeniging en in ieder geval
een infonnatiestroom op gang houdt. Opvallend is dat de bestuursleden veel commissariaten
van hypotheekbanken bekleden.21s R Blcembergen bijvoorbeeld bekleedt een commissariaat
bij de Holland Texas Hypotheekbank.2t4
Opmerkelijk is voorts dat het merendeel van de bestuursleden niet op de eerste plaats commis-
sionair in effecten is maar bankier. Het zijn niet de zuivere commissionairs die de effectenhandel
in de provincie organisatorisch beschermen en uitbouwen maar de, meest vanouds bestaande,
provinciale bankiers die het voortouw nemen. Men wil de provinciale geld- en effectenhandel
behouden tegen het opdringen van Amsterdam in, in de wetenschap dat daar mogelijkheden
voor zijn indien men zich gezamenlijk sterk maakt. Ook voor de bestuursleden die niet
deelnemen aan het dagelijks bestuur, liggen er voldoende taken in de provincie zelf. Men is
immers al gauw vraagbaak en informant en scheidsrechter in geschillen.21s Alleen al het
deelnemen aan de bestuursvergaderingen vergt voor de mensen één dag in de maand, nog
afgezien van het commissiewerk.
Over het gehele Bondswezen hangt onmiskenbaar een Haagse waas. Het dagelijks bestuur is
Haags en het secretariaat evenzo. De vergaderingen van het dagelijks bestuur vinden plaats ten
kantore van Scheurleer 8c Zoonen, bij uitzondering thuis bij Scheurleer, in het kantoor van de
secretaris of in de localiteit van de Haagse Effectensociëteit. Later is de bestuurskamer van de
Haagse Beurs het meest voordie vergaderingen in gebruik. Zelfs de ledenvergaderingen hebben
plaats in 's-Gravenhage, eerst in Diligentia, en het feestlocaal van de Sociëteit Vereeniging, later
in Maison Concordia en de laatste jaren in het gebouw van de Haagse Beurs.

Plaatsel~ke verenigingen steeds minder onafhankel~k

Typisch voor de Bond zijn de verhoudingen met de plaatselijke- en gewestelijke verenigingen,
de regeling van het stemrecht, de contributie en het vermogensbeheer. Typisch in de zin van
passend bij deze organisatie met haar eigen ontwikkeling. Bij de oprichting van de Bond
ontstaat direct al de overwegingom locale afdelingen te vormen op dusdanige manier dat ieder
lid van de Bond tevens Gd van een afdeling is en dat voor en namens de leden der afdelingen op
de algemene vergaderingen stem wordt uitgebracht door afgevaardigden, zoals bij de Maat-
schappij tot Nut van het Algemeen en de Maatschappij voor Nijverheid.216 De feitelijke gang
van zaken pakt echter anders uit, evoluerend van onafhankelijkheid naar gebondenheid.
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De toestanden in de bedrijfsuitcefening van de provinciale kassiers en commissionairs leiden
niet alleen tot de oprichting van de Bond maar ook van talrijke zelfstandige plaatselijke- en
gewestelijke verenigingen. Die weten inkorte tijd nagenceg alle bercepsgenoten in een bepaald
gebied te organiseren en bindende tarieven vast te stellen. Concurrenten worden daar collega's.
De Vereeniging voor de Haagsche Geld- en Effectenhandel bestaat al eerder dan de Bond en de
stimulator is ook daar D.F. Scheurleer. De andere twintig zijn van later datum: de meeste komen
tot stand in 1906, de laatste in 1930.217 Zij streven collegiaal contact na en willen ongewenste
concurrentie ter plaatse weren.Amsterdamse filialen zijn niet buitengesloten. Daardoor en
omdat de eisen van het lidmaatschap afwijken van de Bondseisen (de Bondseis van twee jaar
vestiging geldt veelal niet), is formele aansluiting bij de landelijke Bond onmogelijk. Dit
verandert spcedig door de ruimere ledentoelating bij de Bond wanneer er tcenadering tot de
zusterverenigingen komt. De verenigingen kunnen dan een erkenning van de nationale Bond
krijgen en daarmede tegelijkertijd van hun tarieven, tenminste indien hun statuten en werkwij-
ze stroken met de Bondsbelangen.2l8 Dan begint ook de bemoeienis van het Bondsbestuur,
want bijna alle verenigingen vragen de erkenning aan zodat hun tarieven gesanctioneerd zijn.
Het betekent dat Bondsleden die geen lid zijn van een plaatselijke vereniging, die tarieven toch
moeten hanteren.219 Tot 1908 is de tariefstelling eigenlijk vrij en kan zij alleen door het
Bondsbestuur worden bèinvlced indien deze de erkenning intrekt. Maar het onvermijdelijke
gebeurt. Sommige verenigingen stellen zich zo krachtig op dat de cliënten zich tot AnLSterdam
wenden. Dat leidt er toe dat sinds 1908 de plaatselijke tarieven aan de goedkeuring van de Bond
worden onderworpen. De Bond kan zich van goedkeuring onthouden, ook indien er geen leden
van de betreffende plaatselijke vereniging protesteren. Enkele jaren later wordt, na incidenten
te Nijmegen en Leiden, ook de vaststelling van het ressort een Bondszaak.
Zo worden de plaatselijke verenigingen meer en meer gebonden aan algemene regels ter
bescherming van elkaar, de leden, en het algemenere Bondsbelang dat ook met de verhouding
tussen de provincie en Amsterdam rekening heeft te houden. Hun oorspronkelijke taak,
plaatselijke concuirentie tegen te gaan, wordt via de Bondsorganisatie naar landelijk niveau
gebracht en omgekeerd krijgt de Bond een hechter contact in de provincie.22o
Behalve de ontwikkeling in de verhouding tot de plaatselijke en gewestelijke verenigingen
leiden ook de regeling van het lidmaatschap, het stemrecht en contributiekwesties tot statuten-
wijziging. De mogelijke tcetreding van de Bossche Hanzebank, die niet doorgaat omdat, onder
andere, dan al haar agentschappen lid moeten worden, zorgt voor een snelle herciening van de
regeling van het stemrecht in 1912.221 Geen enkel lid, hceveel kantoren hij ook heeft, mag meer
dan één stem uitbrengen. Nodig is de regelingdan nog niet want de eerste Hanzebank krijgt pas
het lidmaatschap in 1918. De contributie voor een kantoor wordt nog vermeerderd met de
halve contributie voor de eerste vijfbijkantoren en een kwart van de volle contributie voor ieder
volgend bijkantoor.222 ~ 1918 verdrievoudigt het contributiebedrag en bovendien verdwijnt
het verschil tussen hoofd- en bijkantoor. Reden voor de ommezwaai is de inkomstenderving
door de concentratie in het bankwezen waardoor het aantal stemgerechtigde kantoren met
ongeveer 150 daalt in de tijd van februari 1913 tot begin 1919.22s Behalve de gewone uitgaven,
vergaderkosten, salaris voor de secretaris, e.d. benut men de contributie ook, sinds 1910, voor
vermogensvorming om die in geval van bijzondere omstandigheden ter verdediging van de
Bond aan te kunnen wenden.22a
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De ProaincialeBeurscourant

Een laatste organisatorische kwestie betreft het contact tussen de Bondsleden en tussen de
leden en het bestuur van de Bond. Behalve aan de jaarlijkse-, meestal frequenter, algemene
vergaderingen en het zakelijk contact tussen de leden, heefr de Bond behoefte aan een eigen
mededelingenorgaan. Het eerste drukwerk is `Circulaire no. l', waarvan er tot en met november
1911 tachtig stuks verschijnen, niet periodiek maar naar behoefte. Daarna verschijnen de
periodieke `Berichten'.
In 1916 ontstaat de behoefte om naast kennisneming van officiéle berichten, die voor het
bercep noodzakelijk zijn, ook van gedachten te kunnen wisselen in een eigen blad en deskundi-
gen de ruimte te geven tot publicatie van bredere informatie. Leden benaderen al eventuele
redacteuren en uitgever Delwel biedt zijn diensten aan. De ene mogelijkheid is een eigen
weekblad `De Provincie', de andere een samenwerking met E.S.B. (Economisch Statistische
Berichten), waarbij ieder lid een exemplaar ontvangt en het bestuur een supplement met
mededelingen kan voegen. Het eerste stuit op bezwaren omdat het bestuur dan aansprakelijk
zal zijn voor de inhoud maar die aansprakelijkheid niet kan aanvaarden, alleen al omdat er niet
de tijd is om de redactie te voeren. Het tweede plan is onwenselijk omdat er dan geen eigen
orgaan is.22s Hoewel de uitgever Delwel op eigen kosten een prcefnummer verspreidt, blijken
de bezwaren sterker dan de wenselijkheid. Pas in 1917 (2 juni) verschijnt het eerste nummervan
de Provinciale Beurscourant als officieel dagblad van de Bond. Voomaamste reden dat nu
ineens wel en een jaar eerder niet, een eigen blad noodzakelijk is, zijn onder andere de
verwarrende toestanden ten gevolge van de Zegelwet 1917 en herhaaldelijk te publiceren
mededelingen in verband met de N.O.T. Een vaktechnisch blad is het vooral, geen strijdorgaan:
doorwrochte studies en papieren oorlogen komen er niet in voor. Maar het blad leidt niet tot
tevredenheid; het wordt te laat bezorgd, is duurder dan verwacht en wemelt van de drukfouten
in de tarieven, die men zodoende niet als basis voor orders of transacties gebruikt. Het eerste
proefjaar krijgt geen vervolg. Een laatste mogelijkheid voor een effectenblad, het samengaan
met de Officiéle Prijscourant vande Vereeniging voor denEffectenhandel, springt afop de hoge
kosten voor de Bond. De oplossing ten slotte ziet er ongeveer uit als in het begin. Men gaat over
op communiqué's, mededelingen op losse blaadjes, genaamd het ` Koosje `, naar analogie van
het `Keesje' (het systeem Keesing) een idee van Dr. D.F. Scheurleer.22s
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III DE BOND VAN 1919-1942:
`LANGS DE LIJNEN'

Bankwezen en effectenhandel in Nederland van 1919-1945

1. Uitbreiden en behouden

In het interbellum tracht Nederland tijdens de eerste tien jaren de evenwichtige economische
expansie in gcede banen te leiden die sedert de jaren '90 van de vorige eeuw is opgetreden. In

het tweede decennium mcet het streven ten gevolge van de dalende conjunctuur eerder zijn
behouden dan expanderen, i evenals in de tweede wereldoorlog maar dan om andere dan
economische redenen. Oorlogsgevolgen na 1914- 1918 vormen de verstrengeling tussen over-

heid, politiek en bedrijfsleven, het streven naar onafhankelijkheid van de wereldeconomie de

betekenis van Amsterdam als vluchthaven voor kapitaal, als blijvend groeiende discontomarkt

en het omvangrijker worden van het valuta-bedrijf. De positieve gevolgen die de oorlogstijd in
dit opzicht teweegbrengt wegen ruimschoots op tegen de economische teruggang in de laatste
oorlogsjaren.
Tussen de wereldoorlogen en ondanks de opgetreden malaises worden de economische grond-

slagen versterkt. Landaanwinning en ontginning, verzorging van de infrastructuur, betere
opleiding en scholing van een grceiende beroepsbevolking zijn hoofdzaken daarin. Uitvindin-
gen en vondsten op het gebied van de natuurkunde, scheikunde en techniek openen de
mogelijkheid tot productie van electriciteit, benzine, kunstzijde, beton, syntetische reukstoffen

en kunstrubber, om maar enkele te ncemen. Nieuwe takken van industrie ontstaan en zijn

gebaseerd op import van grondstoffen, veredeling en export in plaats van de trafieken die
handelsproducten veredelen. Men gewaagt van een tweede industriële revolutie waarbij ook
het aanschijn van de fabrieken en de inrichting ervan veranderen. De landbouw lijdt onder de
wereldwijde agrarische depressie als gevolg van de overproductie. Wanneer het rentabiliteits-

herstel nadert begint de grote depressie van 1929. Toch ujn in onze landbouw de verbeteringen
op het gebied van mechanisatie, ondeizoek, voorlichting en onderwijs niet onaanzienlijk.
Uit Indië vlceit tot de jaren dertig een omvangrijk bedrag aan winsten ter vrije beschikking af

naar Nederland. De snelle ontworsteling aan de crisis dankzij devraag naar tropische grondstof

fen uit de Verenigde Staten na 1936 levert herstel op en in 1938 is de bijdrage aan het

Nederlandse nationale inkomen 7,99~0.2
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Binnen de geschetste hoofdlijnen speelt zich meer aan bewegingen af. Klein- en middelgroot
bedrijf bepalen het beeld maar de toekomst is aan het grootbedrijf. Schaalvergroting in de vorm
van concentratie, conglomeraten onder één centrale leiding, en internationalisatie zijn naast
marktbeheersing, rationalisatie, mechanisatie en overheids- bemceienis bevorderend voor de
economische groei. De grotere kapitaal- gcederenvoorraad draagt meer bij tot de stijging van
de arbeidsproduc- tiviteit dan de grotere efficiency. Daarbij gaan de productietechniek, de
organisatie en de administraue met sprongen vooruit. Binnen het bedrijfsleven lijken de haute
finance en de oude handeLswereld terrein prijs te geven aan de industrie en neemt de macht van
de vakbeweging tce. De beroepsbevolking verschuift van werkzaamheid in de landbouw naar
die in de nijverheid en vooral in de dienstensector. Het aantal bedrijfshoofden grceit minder
dan de personen in loondienst en bij die laatste is er een verschuiving van de arbeidersklasse
naar de middengrcepen. Achtergrond vormt ook een zekere verstijving van het geheel die te
zien is in de afbraak van de vrije concurrentie, verstarring ten gevolge van de groei van de
kapitaalgcederenvoorraad en verlies aan flexibiliteit door toenemende grcepsvorming. De
sociale uitwassen van het vigerende economische systeem bestrijdt men met een groeiende
sociale wetgeving.
De economische politiek wordt na 1918 weer overwegend liberaal. Indirecte overheidsinvlced
is er in de bescherming van de positie van de werknemer en de beperking van de arbeidsduur.
Direct is deze in de zorg voor de infrastructuur. Hcewel de vrijhandel formeel gehandhaafd blijft
doen de talloze crisismaatregelen in dejaren '30 twijfelen aan de betekenis ervan. Alleen in het
bankwezen is de overheidssteun incidenteel. De overheidsuitgavenquote en de belastingdTUk
nemen flink toe: van 1920 tot 1938 van 16,1 naar 22,4 procent respectievelijk van 15,8 naar 17,2
procent. s
Tegen de achtergrond van de groeiende internationale arbeidsverdeling ondergaat Nederland
de internationale conjunctuur. Met hoogtepunten in 1920 en 1929 en dieptepunten in 1923 en
1936 maakt Nederland twee volledige conjunctuurcycli door.4 De hausse van 1919 verloopt
parallel aan de wereldontwikkeling en de malaise van 1920 is import. De opgang daarna wordt
begunstigd door de normalisatie van de internationale valutaverhoudingen en het handelsver-
keer die in Nederland tot uitdnxkking komt in het herstel van de gouden standaard in 1925.
Maar onder de oppervlakte van de herwonnen stabiliteit blijven spanningen bestaan. Het
onveimogen van de moderne wereldeconomie om vraag en aanbod via de markt vlot op elkaar
af te stemmen loopt uit in de depressie van 1929 die ook Nederland meesleept. Andere landen
laten de gouden standaard los zodat Nederland een duurte-eiland wordt waarop de regering een
steun- en aanpassingspolitiek voert die tot deflatie leidt. Zo verandert de economische politiek,
wanneer de band tussen binnen- en buitenland breekt en internationaal bilateralisme optreedt.
Dan ook wordt het vraagstuk van de pariteitshandhaving een kemprobleem van het economi-
sche beleid dat niet meer alléén de Nederlandsche Bank aangaat maar nauw overleg tussen haar
en de regering vraagt. Pas als de omstandigheden dringen en de goudvoorraad in gevaar komt,
verlaat Nederland, als laatste, de gouden standaard in 1936. De gulden zweeft al gauw 20
procent naar beneden. Pas in 1939, wanneer de socialisten tot het kabinet toetreden, ligt een
actieve conjunctuurpolitiek in het verschiet maar dan is de tweede wereldoorlog al te nabij.
Tijdens de Duitse bezetting (1940-1945) wordt in Nederland het gezag opgedragen aan een
burgerlijk bestuurder, rijkscommissaris genaamd, die zich laat bijstaan door vier commissaris-
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sen-generaal, o.a. voor economie en financiën. Het feitelijke bestuur geschiedt onder boven-

staande Duitse leiding door de Nederlandse ambtelijke organen. Direct na de capitulatie slepen
de bezetters grote voorraden grondstoffen en produkten weg. Op iets langere termijn volgt de
inschakeling van de Nederlandse in de Duitse oorlogseconomie en op den duur is de bedoeling
de Nederlandse en Duitse economie te vervlechten. Er is veel lijdelijk vercet, zoals in de vorm
van langzaamaan-acties. De grote banken weten zich zelfs zonder uitzondering van Duitse
invlced te vrijwaren. Ook uit de publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven lukt het de
bezetter te weren. Vanafhet najaar van 1944, wanneer Nederland oorlogsterrein wordt, raakt

het land tennoordenvan de grote rivieren in eenvoLslagen desorganisatie. Na het staken van de

strijd valt het verlies van ongeveer 230.000 Nederlanders te betreuren, slachtoffers van moord,
hongerdood en geweld. De schade in de materiële sfeer bedraagt 26 miljard gulden, te
vergelijken met het nationaal vermogen in 1938 ter grootte van 28,7 miljard. Met grote energie

pakt Nederland de wederopbouw aan. Op een niveau van weliswaar ver beneden 1939 bestaat

er in 1946 weer een zekere orde en evenwichtigheid.5

Definanciële sector

Het einde van de eerste wereldoorlog herstelt niet de vooroorlogse ontwikkelingslijnen in het

Nederlandse financiële bestel. Voor en tijdens de eerste hausse na de oorlog sluipen in het

bankwezen de stroppen binnen die even later drastisch naar voren komen. Niet dat alles in

negatieve zin ontaardt, want in het internationale kredietwezen gaat Nederland op verschillen-

de manieren een stevige partij meeblazen. Aan de depressíe der jaren'30 die hieraan een einde

maakt, ontkomt het bankwezen niet maar het is dan al stevig genoeg door de eerdere
reorganisaties en de verandering van beleid om geen grote calamiteiten mee te hoeven maken.

Op de geldmarkt komt de kredietverlening aan de overheid gedeeltelijk in de plaats van het

afnemende discontobedrijf. De sanering in de provincíe is grotendeels voorbij in de vorm van

de doorgaande concentratiebeweging tijdens het eerste decennium van het interbellum. In de
depressieperiode heeft de sanering niet meer door concentratie maar vooral door liquidaties
plaats.
Na eenperiode van a-metallisme vanaf 1914, waarbij de fiduciaire betaalmiddelen niet dooreen

vaste band aan enig metaal gebonden zijn, treedt de gouden standaard in 1925 weer in werking.

Gouden munten komen niet in omloop, het publiek is er niet meer op gesteld. De monetaire
goudvoorraad is samengetrokken bij de Nederlandsche Bank. Goud geeft deze alleen af voor
uitvoer naar die landen die wederkerig bereid zijn goud aan Nederland af te staan. Zij hanteert

alleen goud als dekking voor haar opeisbare verplichtingen maar houdt daarnaast goudwissels

aan die zij tegen vaste koersen koopt en verkoopt indien de stand van de wisselkoersen daartce

aanleiding geeft. Na de val van het pond en het verlies op de wisselvoorraad in 1931 hanteert zij

weer de gouden kernstandaard. Het verlaten van de gouden standaard in 1936 luidt een

systeem van ametallisme in dat pas in 1946, en dan alleen intemationaal, via de vaste verhou-

ding met de aan het goud gebonden dollar, weer aan het goud gekoppeld raakt.b
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2. Amsterdam en Rotterdam

Kassiers: geldmarktinsteUingen via het internationaalbedrijf

Het kassiersbedrijf als gespecialiseerde tak van bedrijf in de zin van dienstverlening in het
betalingsverkeer bestaat alleen nog ín Amsterdam hcewel ook het kredietbedrijf daar een
onderdeel van de zaken is. In Rotterdam vormt het kassiersbedrijf een onderdeel bij instellingen
waar het bankbedrijf overheerst. Van de vier Amsterdamse kassiers worden de Associatie-Cassa
en de Rente-Cassa, mceder en dochter, één in 1920. Kassiers- en bankbedrijf, hier eerst zo
degeGjk gescheiden komen bij elkaar, hetgeen wel iets zegt over de acceptatie van het bankbe-
drijf. In 1929 verandert het trio van kassiersbedrijven in een duo wanneer de Kas-Vereeniging
de C~ntvang- en Betaalkas overneemt. Tot een fusie van die twee komt het in 1943, ondanks
plannen daarvoor, niet, juist niet omdat de president van de Nederlandsche Banlc, verlengstuk
van de bezetters, deze tcejuicht. Pas in 1952 zal de Kas-Associatie als fusie ontstaan.~
De aard van het kassiersbedrijf verandert door de omstandigheden die ook van invloed zijn op
de banken. Zijn discontobedrijf gaat in de jaren'20 voonut, evenaLs het geven van voorschotten
in rekening- courant die waarschijnlijk aan het beurskrediet ten gcede komen. Het depositobe-
drijfneemt ook tce. a In het algemeen gesproken is er sprake van een verdubbelingvandie zaken
tot het intreden van de algemene malaise der jaren '30.9
Een speciale rol spelen de beide kassiersbedrijven na 1925 in de ontwikkeling van de internatio-
nale discontomarkt. Die markt ontbreekt het voordien aan de nodige scepelheid. Evenals vier
discontohandelaren krijgen de kassiers toelating tot het officiéle disconto van de Nederlandsche
Bank zodat zij, in hun functie van bemiddelaar tussen financiële instellingen die disconto-
materiaal vragen en aanbieden, een portefeuille aan kunnen houden zonder in het nauw te
komen wanneer de gebruikelijke financieringsmiddelen (callgelden) worden opgevraagd. Het
probleem van het dure disconto van de Nederlandsche Bank komt tot een oplossing door een
tweede faciliteit die hierin bestaat dat de Nederlandsche Bank bereid is bankaccept te belenen
voor maximaal tien dagen en gelden in rekening-courant te verstrekken. De Nederlandsche
Bankfungeert zo als buffer waaruit bij verkrapping van de geldmarkt liquide middelen worden
geput en waarin deze bij verruiming terugvlceien. De discontohandelaren en de kassiers zijn
intermediair en ontwikkelen zich via het internationale bedrijf tot geldmarktinstellingen. Hun
streven is trouwens om te bemiddelen bij de afwikkeling van effectentransacties, om het
betalinsverkeer te vergemakkelijken en tevens om de algemene banken en de effectenhandel
verder zo weinig mogelijk concuirentie aan te dcen. ~o
De algemene malaise laat de kassiers niet onberoerd maar winst blijven zij maken, ook al is het
in 1940 nog slechts ongeveer een derde gedeelte van het bedrag in 1929. Gebrek aan solide
beleggingsmogelijkheden dcet in ieder geval de Associatie-Cassa inschrijven op de staatslening
in 1933. i 1 Discontobedrijf, voorschotten in rekeningcourant en prolongaties nemen af en
toenemende belegging in schatkistpapier en tegceden bij andere banken vormen het tegen-
beeld.12 De kassiers- en bankierszaken van de firma Gebr. Chabot te Rotterdam gaan in 1921
over naar de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Voonnaamste reden dáarvoor is het kapi-
taalgebrek. Ook de vergrijzing van de firmanten en het in liquidatie verkeren van de commandi-
taire vennoot Dikema 8c Chabot spelen een rol. i~
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Bankiers betrokken b~ accepthuizen

Emissieinstellingen `par excellence' zijn de bankiershuizen niet meer. Daarnaast cefenen de
grote banken die taak ook uit.14 Enicele van de bankiers zijn in de aanvang van 1924 mede-
oprichter van de zogenaamde accepthuizen. Pierson 8c Co. neemt deel aan de Nederlandsche
Accept-Maatschappij, de Internationale Crediet Compagnie en de Wolfinancierings-Maatschap-
pij. Lippmann, Rosenthal8c Co ismede-oprichter van de Internationale Bank en de Wolfinancie-
rings-Maatschappij. Bij laatstgencemde oprichting is ook Hope 8c Co. betrokken. In hceveire
deze zaken een nieuwe impuls vormen voor de bankiers is niet gemakkelijk vast te stellen. Van
de omvang van hun zaken kan men zich nauwelijks een beeld vormen bij gebrek aan publiciteit.
Toch zijn er bewegingen zichtbaar: Slavenburg 8c Co's Bank ontstaat in 1921 uit Slavenburg 8c

Co. CV te Rotterdam. De omzetting van een commanditaire vennootschap naar een naamloze
vennootschap van H. Cryens 8c Zonen in 1952 heeft de bedceling om ook op langere termijn
over eigen middelen van aanzienlijke omvang te kunnen beschikken, vooral met het oog op de
(wissel)arbitrage- en emissie-afdelingen. Die zaken ontwikkelen zich daar, ondanks de vele

risico's, in opgaande lijn. S. van Dantzig 8c Co. te Rotterdam wordt in 1939 overgenomen door

de Hollandsche Bank-Unie en Pierson 8c Co. vormt een belangengemeenschap met de firma
Heldring Bc Pierson te 's-Gravenhage in 1942. Dat zijn bewegingen waarachter men de drang
naar kapitaalsvergroting kan opmerken ook al komt dat streven alleen bij H. Oyens 8c Zonen
naar buiten. is

Nieuweoprichtingen van particuliere bankiersfirma's is er in deze periode in tegenstelling tot de
vorige periode, wel. De motieven van oprichting blijven onzichtbaar. In 1924 ontstaat de
Commanditaire Bankvereeniging Wiegerinck Muschter 8c Co. te Amsterdam die in 1938

opgeheven wordt. Het is een kleinere bankinstelling die hoofdzakelijk op het gebied van de

effectenhandel werkzaam is. Zij geraakt in déconfiture. Aangezien de firmanten zich schuldig
maken aan praktijken die strijden met wat in de effectenhandel betaamt, grijpt de justitie in.16
De andere nieuwkomer is Willems 8c Cie. CV te Amsterdam in 1929. t~ Gebr. Texeira de Mattos,

Vermeer 8c Co. en Theodoor Gilissen treden niet opzienbarend voor het vcetlicht. Hec deb~cle

van Mendelsohn 8c Co. in 1939 is te wijten aan de grote verbintenissen bij de uitgifte van Franse
leningen die men niet bij het publiek kan plaatsen. Lippmann, Rosenthal8c Co. komt in 1941
onder beheer van de bezetter en raakt ingeschakeld bij de beroving van dejoden. ~ a

Veranderdepositie van de Nederlandsche Bank

Meer dan bij de kassiersinstellingen en de bankiersfirma's komt de algemene lijnin de financiéle
ontwikkeling van Nederland tot uitdnzkking in de koersveranderingen van de Nederlandsche
Bank en vooral ookin haar verandering van positie in de financiële wereld. In de eerste twee na-

oorlogse jaren is de Nederlandsche Bank scepel in de kredietverlening ten aanzien van de

productie. Zij verhoogt niet de rente maar volgt een rantsceneringspolitiek. Haar aandringen

bij de banken om een te overvlcedige kredietopneming tegen te gaan heeft echter niet

voldoende resultaat.19 Haar eigen uitzettingen stijgen trouwens met maar liefst 73 procent. De
beleningen nemen daarin de bovenhand boven de disconteringen. Klein zijn nog de voorschot-

ten in rekening-courant aan het Rijk en de uitzettingen op basis van buitenlandse wissels,
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hoewel de laatste snel grceien. De recessie die in de zomer van 1920 in de Verenigde Staten
begint heeft in ons land haar dieptepunt in 1928. De Nederlandsche Bank voorkomt een
ernstige verdieping van de situatie door krachtige steun aan de banken ondanks de risico's van
verGezen. De liquiditeit van debanken blijft gehandhaafd en is voor het bedrijfsleven een steun.
De totale kredietverlening van de Nederlandsche Bank daalt enigszins en daarin nemen de
disconteringen tce. Het mceilijke economische herstel van 1928 tot 1925 geeft een verdere
verlaging van de kredietgeving van de Bank te zien, vooral van de disconteringen. Ook ís zij in
deze periode betrokken bij de reorganisatie van een grote bank, de Rotterdamsche Bankvereen-
iging. De wereldwijde hausse van 1925 tot 1929 uit zich niet in een toeneming van de totale
kredietverlening bij de Nederlandsche Bank. Vooral de disconteringen dalen, maar ook de
beleningen. De belangrijkste uitzettingen hebben plaats in de votrn van de buitenlandse wissels.
De eisen die zij stelt aan dat materiaal worden minder belemmerend. Zij stimuleert de Amster-
damse acceptmarkt door bijvoorbeeld de vraag of een bankaccept herdisconteerbaar is niet
meer aan haar eigen gcedkeuring te ondetwerpen maar over te laten aan de accepterende
instelling. In plaats van renteloos goud is de wisselportefeuille een doelmatig instrument om de
gewone pariteit te handhaven en de geldmarkt te reguleren. De opeisbare schuld, voor het
merendeel bestaande uit bankbiljetten, daalt gedurende dejaren'20 gestaag. De goudvoorraad,
tcegenomen tijdens de eerste wereldoorlog, daalt tot 1930 met circa twintig procent.2o
Wanneer de crisis van 1929 in Nederland inzet, probeert de Nederlandsche Bank de gouden
standaard te handhaven. Aanvankelijk stijgt de goudvoorraad maar van 1938 tot 1936 is de
vermindering van de metaalvoorraad circa veertig procent. De buitenlandse wisselportefeuille
neemt ook af en die wil de Bank ook liquideren. Het is een onzekere belegging getuige alleen al
het verlies door de val van het pond sterling in 1931. Haar totale binnenlandse kredietverlening
neemt af tot 1985 door de ruime geldmarkt en de minimale kredietbehoefte. Daarbij dalen de
disconteringen het meest en de beleningen en voorschotten in rekening-courant blijvenop peil.
De opeisbare schuld neemt tce in de vorm van bankbiljetten aLs gevolg van de behoefte aan
oppotten en inde vorm van rekening-courant saldi door de grote numte op de geldmarkt. Na de
devaluatie in 1936 neemt de goudvoorraad tce door terugkerend vluchtkapitaal tot 1938. De
kredietverlening aan het buitenland blijft laag. De binnenlandse kredietverlening in de vorm
van disconteringen en beleningen blijft dalen maar die in de vorm van voorschotten in
rekening-courant neemt tce zodat de totale binnenlandse kredietverlening stijgt. Ook nu stijgt
de opeisbare schuld. De bankbiljettencirculatie neemt enigszins tce en de rekening-courantsaldi
stijgen enorm door de toenemende overheidsuitgaven. Die saldi zijn op te vatten als voorraden
onbelegde middelen die tengevolge van de ruime geldmarkt nergens emplooi vinden. Na 1938
vlucht het kapitaal weer waardoor de goudvoorraad afneemt. Dreigend oorlogsgevaar is de
oorzaak en zorgt er ook voor dat de opeisbare schuld in de vorm van rekening-courant saldi
afneemt.2o
De tweede wereldoorlog betekent voor de Nederlandsche Bank dat de Staat een bercep op haar
dcet voor het plaatsen van schatkistpapier in verband met zijn stijgende uitgaven. De goudvoor-
raad neemt af en de marken(vorderingen) nemen geweldig tce. De overige wijzigingen in de
credietverlening zinken daarbij in het niet. Wat ook tceneemt is de biljettencirculatie, tegenpost
van de toeneming van het markenbezit. Een grote discrepantie tussen het circulerende geld en
de voorraad gcederen is een economisch oorlogsgevolg en komt bij officieel laag gehouden
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lonen en prijzen neer op zwevende koopkracht en geweldige prijsstijgingen bij gcederen die zich

via zwarte markten aan de overheidscontrole onttrekken. Bijna vanzelfsprekend is de vervan-
ging van Bankpresident LJ.A. Trip in 1941 door M.M. Rost van Tonningen, handlanger van de

bezetter.21
De functie van de Nederlandsche Bank als `banker's bank' vermindert in het interbellum

aanzienlijk. De ruimte op de geldmarkt en de geringe kredietvraag zijn er de oor~aak van dat de

grote banken al na de mceilijke na-oorlogse jaren geen kredietpapier meer disconteren, wel

schatkistpapier of bankaccepten en een enkele keer handeLswissels. Normaliter zijn de groot-

banken op het gebied van de kredietgeving, behalve in incidentele gevallen, onafhankelijk van

de Nederlandsche Bank geworden.22
Nieuwe verbindingen tussen Bank en bankwezen komen in de jaren '30 tot stand. Juist wegens

de sterkere en meer onafhankelijke positie van het bankwezen wenst de Bank met het oog op de

uitcefening van haar taak volledig op de hoogte te zijn van de tendenties in de gestie van het

bankwezen. Sinds 1932 verstrekken particuliere banken haar daarvoor gegevens. Juist dan, zo

wordt wel verondersteld, in verband met de ernstige buitenlandse crisis in 1931. Bij deze

samenwerking houdt de Bank zich het recht voor met een bank in overleg te treden wanneer het

beleid van deze haar minder gewenst voorkomt. Het is een vorm van tcezicht die in de eerste

plaats betrekking heeft op de zorg voor liquiditeit en solvabiliteit ten behceve van de crediteu-

ren.2s
Met het oog op meer algemene monetaire belangen ontstaan er incidentele samenwerkingsver-

banden met het bankwezen zoals die met betrekking tot het tegengaan van oppotting van goud

door particulieren en het plaatsen van langlopende buitenlandse leningen in 1933.24

Van politieke zijde zijn het de R.K. Staatspartij en de S.D.A.P. die pleiten voor het richten van de

houding der banken op het algemeen belang door middel van een zekere mate van toezicht van

overheidswege, respectievelijk van de zijde der centrale bank. Deze partijen menen dat de

banken een rol kunnen spelen bij de bestrijding van de depressie. De regering, die een wettelijke

regeling van het toezicht niet noodzakelijk acht, bencemt in 193 7 een staatscommissie voor het

bankwezen tot nader onde~zcek van de kwestie. Hoewel de commissie in verband met de

bezetting van Nederland niet officieel rapporteert, zijn toch wel enkele bevindingen uit haar

werkzaamheden van belang. Uit haar ondeizoek blijkt dat de financiële wereld niet pleit voor

een uitgebreid overheids-tcezicht maar wel voor het stellen van voorwaarden waaraan banken

moeten voldcen. Die voorwaarden liggen op het terrein van een minimum gestort kapitaal,

wettelijke publicatieplicht en rtumere activiteit van politie en justitie.25 Volgens een memoran-

dum van de staatscommissie vinden debankmoeilijkheden in het interbellum hun voornaamste

oorsprong in de conjuncturele factor in dejaren 1918-1923. Die oorzaak kan men doorcontrole

op het bankwezen niet uit de weg ruimen. Preventief gericht toezicht met de bedoeling

déconfitures te voorkomen zou op medezeggenschap van de overheid neerkomen, waarvan de

consequentie zou zijn dat de overheid in de verantwoordelijkheid van de bankzaken zou mceten

delen.2ó Over banktcezicht juist met het oogmerk om invloed op de conjunctuur uit te cefenen

doet de staats- commissie geen uitspraken. Daaruit zou men afkunnen leiden dat de staatscom-

missie hierin aansluit bij de destijds heersende gedachte dat de conjuncturele situatie ovenve-

gend door het buitenland wordt bepaald en dat men van een dergelijk toezicht weinig verwacht.

Het is de déconfiture van het bankiershuis Mendelsohn 8c Co. in 1939 die aanleiding geeft tot
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nauwere samenwerking tussen de Nederlandsche Bank en het bankwezen op basis van de
regeling van 1932. Uit deze déconfiture, kort na het verlenen van krediet door de Nederland-
sche Bank kon men immers opmaken dat de aan haar verstrekte inlichtingen niet voldcende
waren om een gcede beoordeling van de posiáe van een particuliere bank mogelijk te maken.
Afgezien van de regels tijdens de Duitse bezetting, waarvan de uitvoering pas op gang komt
wanneer de bevrijdinghet hele toezicht weer buitenwerking stelt, blijft de samenwerking op die
leest geschoeid. Bevredigend verloopt dat overigens niet. Vele kleine banken zijn er niet bij
betrokken en op decommissionairs is helemaal geen tcezicht. Bovendien worden in dejaren tot
1951 in ongeveer 25 gevallen de wenken van de Nederlandsche Bank niet opgevolgd. Alleen de
spaarbanken, de bcerenleenbanken en de raiffeisenbanken hebben een uitstekend werkend
eigen toezicht.27
Blijft het regelen van de geldcirculatie een belangrijke taak van de Bank, de zorg voor de
muntpariteit neemt het Egalisatiefonds na de devaluatie van haar over. Dcel is de binnenlandse
economische activiteit van ongewenste invlceden uit de internationale sfeer te vrijwaren. In
concreto mcet het Egalisatiefonds wisselkcersveranderingen voorkomen of beperken die op
kunnen treden aLs gevolg van bewegingen van vluchtkapitaal en van wissellcoersspeculaties. De
instelling van het Egalisatiefonds is volgens GJ.M. Vlak wellicht te beschouwen als de eerste
formele inbreuk op de centrale positie van de circulatiebank. Het staat weliswaar onder beheer
van de Nederlandsche Bank maar onder toezicht van de Minister van Financién en werkt
volgens door hem te stellen regeLs.28

Commercieel bankwezen te Amsterdam en Rotterdam

De ontwikkeling van het commerciële bankwezen in Amsterdam en Rotterdam is tamelijk
gedifferentieerd in deze periode, zowel wat betreft de aard van de geldmarktinstellingen, het
tijdsverloop, de herkomst en bestemming van middelen en het niveau van de kredietverlening.
Het beeld van grote slapte in de bedrijvigheid en gebrek aan investeringsmogelijkheden
weerspiegelt zich in de financiële sector aan het einde van de eerste wereldoorlog in een
gezwollen geldmarkt. Daarna is deze situatie voor de banken een sterke prikkel om de tcene-
mende bedrijvigheid te steunen. Hun royale kredietverlening leidt tot ongezonde uitbreidingen
waarbij het zwaartepunt zich verplaatst van de beurs naar handel en industrie. A1 in haar
jaarverslag over 1919 maant de Amsterdamsche Bank tot conservatief beheer maar de Robaver
moedigt een nog grotere circulatie aan.29

Filialen in het buitenland, acceptmaatscha~ip~en en Duitse óanken in Nederland

De hausse manifesteert zich ook in buitenlands verband. In buitenlandse financiéle centra
ontstaan vertegenwoordigingen van de grote banken waaraan overigens in de volgende grote
crisis al weer een einde komt. so Helemaal nieuw is die beweging niet, geziende verre voorlopers
als de Nederlandsche Bank- en Credietvereeniging voor Zuid- Afrika van 18 en de TransvaaLsche
Bank- en Handelsvereeniging voorheen Baerveldt en Heyblom van 1895.si Meer recent zijn de
stichtingen onder auspiciën van de Robaver van de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika in
1914, de Russisch-Hollandsche Bank in 1916 en de Hollandsche Bank voor de Middellandsche
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Zee in 1919. Eerste en laatstgencemde buitenland-banken versmelten in 1933 tot de Holland-
sche Bank Unie. De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika neemt in 1925 de TransvaaLsche
Handelsbank in zich op.s2 De Russisch-Hollandsche Bank en de Nederlandsche Bank voor de
Russische Handel van 1916 te Petrograd (een activiteit van de N.H.M) lopen als gevolg van de
Russische omwenteling op een mislukking uit.ss De Engelsch-Hollandsche Bank- en Handel-
maatschappij van 1917 is de voorloper van de Effecten- en Industriebank van 1941.s4 De
Reconstructiebank voor Oostenrijk van 1920, mede door de Robaver in het leven gercepen,
verandert haar naam in Amsterdamsche Investment Trust.s5 Als filialen van de Nederlandse
geldmarkt in het buitenland is deze stroming kwantitatief niet van grote betekenis.ss
In de eerste wereldoorlog houden verschillende grote Duitse banken vceling met de Nederland-
se geld- en kapitaalmarkt, ook al omdat de meeste andere buitenlandse markten voor hen
gesloten zijn. Na de oorlog gaan zij tot vestiging bij ons over. In Londen en New York is die
mogelijkheid er dan nog niet en later is de politieke onzekerheid te groot. Om die reden worden
tal van handelstransacties via Nederland gedaan en mceten de Duitse banken wel volgen om de
kapitaalvlucht uit Duitsland hier op tevangen. In de jaren 1919 tot 1925 maar vooral in de eerste
jaren van die periode vestigen zich hier verschillende van die instellingen of worden zij
vertegenwoordigd: een filiaal van de Deutsche Bank, de Handelmaatschappij H. Albert de Bary
8c Co. als dochter van de Disconto-Gesellschaft, Prcehl 8c Guttmann die de Dresdner Bank
vertegenwoordigt, Hamburger 8c Co's Bankierskantoor als vertegenwoordiger van de Darms-
t~dter und National Bank, de Commerz- 8c Privatbank die betrokken is bij Hugo Kaufinann 8c
Co's Bank, de Disconto- en Effectenbank die de Barmer Bankverein, Hinsberg Fisher 8c Co.
vertegenwoordigt, en de Amstelbank die de Creditanstalt Wien vertegenwoordigt. Als verte-
genwoordigers van particuliere Duitse bankiers ofgrote Duitse industriële ondernemingen zijn
te noemen: Mendelssohn 8c Co, Rhodius Koenigs Handelmaatschappij, de Amsterdamsche
Crediet Maatschappij (vrceger Von der Heydt-Kerstens Bank), de Bank van L Behrens 8c StShne,
de Continentale Handelsbank en in Rotterdam de Bank voor Handel en Scheepvaart.s~
Primair is voor deze banken het beheer van Duitse saldi en het vreemde-valuta-bedrijf. Het
speculatieve element in de deviezenhandel, de financiering van de internationale gcederenhan-
del, de effectenhandel en het internationale emissiebedrijf treden later op de voorgrond. De
discontomogelijkheden die de Nederlandsche Bank de Duitse banken in 1927 verleent, zorgen
ervoor dat zij hun transacties niet in Londen en New York hoeven te financieren of dat zij daar
hun beleggingen mceten plaatsen. Ondanks protesten ziet men in dat delen met de Duitse
banken beter is dan dat die banken hun zakennaar Londen verplaatsen. A1 voor de tcelating tot
het disconto bezitten zij een band met de Nederlandsche accept- en discontomarkt door
deelneming met Nederlandse grootbanken en bankiers in de oprichting van accept-maatschap-
pijen in 1924. Zo vinden zij voor hun nume middelen emplooi. Deze accept-maatschappijen, de
Internationale Bank, de Internationale Crediet Compagnie, de Wolfinancierings-Maatschappij
(later N.V. Wolbank) en de Nederlandsche Accept Maatschappij ontstaan om reden van
concurrentiebeperking bij kredietverlening aan het buitenland en zorgen ook voor een risico-
verdeling tussen de Duitse en de Nederlandse banken. Stimulerend voor hun ontwikkeling is de
ruime geldmarkt, de lage rente, de voorkeur van banken om geeneigen accepten te disconteren
en de noodzaak om accepten in Nederland te plaatsen. Sommige maatschappijen bezitten niet
eens een eigen kantoor, maar benutten de organisatie vande deelnemende grootbank. Engelse,
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Zwitserse en Scandinavische leden in de consortia vercuimen de plaatsing van wissels in het
buitenland. In het licht vanhet buitenland is de Nederlandse discontomarkt voor bankaccepten
bescheiden, de derde in grootte in de wereld, maar in het licht van de historie van de
Nederlandse geldmarkt is zij bevredigend. In 1929 buigt de ontwikkeling van deze disconto-
marktom. De wissel verliest aLs betalings- en financieringsinstnunent, vooral in de internationa-
le handel, aan betekenis. Belangrijker is daarnaast de conjuncturele factor, de depressie die de
wereldhandel tot vrijwel nihil dcet dalen. De acceptmaatschappijen verdwijnen van het toneel
door opheffing in de jaren tot 1942. De Internationale Bank gaat samen met de Hollandsche
Koopmansbank.
De Duitse banken verdwijnen. Hugo Kaufinan 8c Co's Bank wordt opgeheven in 1943, de
Disconto- en Effectenbank liquideert in 1926 (zij wijzigde haaz naam in 1925 in Amsterdamsche
Discontobank).sg De meeste van deze Duitse banken verdwijnen verder na 1945.

Verdubbeling van het aantal handelsbanken

De oprichting van binnenlandse banken in deze periode is het vervolg op de ontplooiing die al
voor de eerste wereldoorlog een aanvang neemt. Maaz nu is het krachtiger. Het aantal
handelsbanken in Amsterdam en Rotterdam verdubbelt ongeveer van 1918 tot de omslag in de
jaren dertig. Daarna gaat de beweging voorzichtig verder maar vergezeld van zoveel opheffm-
gens9 en een enkele overneming dat per saldo het aantal banken afneemt.40 Een beweging die in
het volgende nog naar voren komt maaz dan meer speciaal in het licht van de ontwikkeling van
de grote banken.

Grootbnnken in het interbellum

De ontwikkeling van de grootbanken kwamal evennaar vorenvoorwatbetreft hun buitenland-
se bedrijf. Zij zijn het die de hoofdrol spelen in het commerciële bankwezen boven de middelgro-
te banken die al geruime tijd op de achtergrond staan, evenals trouwens de commissionairs als
grote geldgevers. Hun ruime kredietverlening wordt na de oorlog mogelijk gemaakt door de
uítbreiding van hun eigen middelen. De middelen nemen verder tce door de veranderende
houding van het publiek die tot het aanhouden van deposito's leidt en door de structuurwijzi-
ging in de verhouding tussen chaztaal en giraal geldverkeer waardoor creditsaldi de functie van
geld gaan vervullen. De concentratiebeweging zet door. De grote vooruitgang van handel,
nijverheid, landbouw en scheepvaart is de trekkracht die de mogelijkheden van de banken
benut, tezamen met de expansie van de internationale discontomazkt die ook na de eerste
wereldoorlog blijft bestaan doordat de Angelsaksische landen zich terughoudend opstellen ten
aanzien van de kredietverlening aan Midden- Europese landen, doordat de valuta's gestoord
blijven en er een omvangrijke internationale kredietbehcefte bestaat. Wat het laatste betreft
volgen onze banken de Duitse instellingen en kunnen zij aanvankelijk onder gunstiger voor-
waarden werken door de disconteerbaarheid van hun accepten, de discontomogelijkheden bij
de Nederlandsche Bank en de aanwezigheid van ervaring in het acceptbedrijf.41 Het einde van
het acceptbedrijf is tevoren al beschreven.
De wrange vruchten van het gemengde bankstelsel, waarbij men niet voldcende aandacht
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schenkt aan de kwaliteit van de kredieten, plukken de banken na de hausse die einde 1920
omslaat in een malaise. Marx 8c Co's Bank te Rotterdam liquideert in 1922. Zij is niet van
lichtvaardige kredietverlening vrij te pleiten. De crediteuren verliezen niets omdat de verplich-
tingen gegarandeerd zijn door de Robaver en R. Mees 8c Zoonen die hunnenijds een contra-
garantie kregen van de Nederlandsche Bank. Aan de laatste kost het talrijke miljoenen. De
Bank-Associatie van 1918 dcet al spcedig haar intrede in de rij van grote banken. Maar de
outillage van de vrcegere Credietvereeniging is niet berekend voor de taak van grootbank. De
bewaking van de kredietgeving in de expansietijd laat veel te wensen over waardoor zij in
mceilijkheden raakt. De steunregeling van de Nederlandsche Bank en een aantal particuliere
banken heeft de bedceling het levensvatbare deel van het bedrijf in stand te houden onder
liquidatie van het overige. Een groot vertrouwen wint de bank niet terug en de tcenemende
concwrentie van de andere banken bemceilijkt het hersteL In 1937 gaat ze in liquidatie.42 Het
levensvatbare deel wordt overgenomen door de Incasso-Bank; in plaatsen waar beide instel-
lingen gevestigd zijn vcegt men de kantoren samen. De steun die de Nederlandsche Bank
verleent spruit voort uit de wens om schokken in het bankwezen, die zich verder uit kunnen
breiden en de labiele economische verhoudingen kunnen verstoren, zo veel mogelijk te voorko-
men en te venachten. De mceilijkheden bij de Robaver in 1924 die verliezen lijdt op deelnemin-
gen (o.a. bij de Bank voor Indië) en onder andere bij Wm.H. Muller 8c Co. te Rotterdam grote
bedragen op te lange termíjn had vastgelegd, zijn liquiditeitsproblemen mede veroonaakt
doordat haar reputatie te lijden heeft onder emissies die teleurstelling opleveren. Geruchten
vinden een gunstige vcedingsbodem en leiden tot aanbod van aandelen ter beune en opvraging
van gelden. Liquiditeitssteun van de Nederlandsche Bank, in de rug gedekt door een staatsga-
rantie die overigens niet aangesproken wordt, en een kapitaalsreorganisatie zijn voldoende om
haar op de been te houden. Behalve bij deze banken waar de moeilijkheden aan de oppervlakte
komen, ontbreken ook verliezen bij andere niet. Soms komen zij door afboeking van reserves in
de jaarcijfers aan het licht zoals bijvoorbeeld bij enkele koloniale banken. Maar de meeste
banken redden zich waartce zij onder meer grijpen naar het wapen van de reorganisatie van de
bedrijven en de bedrijfstakken waarbij zij eerder betrokken raken. Op die manier komt, deels
onder hun invlced een omvangrijke concentratie in de Nederlandse industrie tot stand.4~
Na de malaise volgt een aantal betere jaren na 1923 en een langzaam opgaande conjunctuur in
1925 en volgende jaren tot de omslag in dejaren '30. Indachtig eerdere tegenslagen nemen de
banken al na de malaise der jaren '20 een voonichtiger houding aan ten opzichte van de
industriéle kredietverlening. Het emissiekrediet der banken was daarbij ook nogal geschaad
omdat vele ondernemingen, waarvan aandelen en obligaties in de voorafgaande jaren waren
geëmitteerd, belangrijke verliezen hadden geleden. In het zogenaamde gemengde bankstelsel
beperken de banken zích voortaan in toenemende mate tot het korte kredietbedrijf en zijn voor
alles bedacht op grote liquiditeit. Steeds meer naderen zij daardoor het type van de zuivere
depositobanken, dat wil zeggen banken die zich in hoofdzaak tot het korte krediet aan bedrijfsle-
ven, effectenbeurs en overheid bepalen. Geen wonder dat een man als F.H. Fentener van
Vlissingen, directeur van de Steenkolen-HandeLsvereeniging en medeoprichter van Fokker,
AKU, KL.M en Hoogovens, pleit voor de oprichting van een afzonderlijke industriebank door de
grote banken en de voor aanstaande industriële ondernemingen.44
D. Crena de Jong, directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, wijst in 1928 op de
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beperkende omstandigheden: de grote risico's door de mceilijke situatie waarin de Nederlandse

industrie zich bevindt, de hoge eisen die het stelt aan de technische outillage van de banken, de

koloniale gerichtheid en het renteniersstandpunt van de Nederlandse kapititalist die voorko-

men dat de banken hun beleggingen door kunnen geven en tenslotte de geringe ervaring en

deskundigheid van de banken op het gebied van beoordeling van industriële plannen. AJ. van

Hengel, directeur van de Amsterdamsche Bank, betoogt dat de bestaande constellatie van de
kapitaalmarkt een evenwichtig geheel vormt waarin de algemene banken een rol spelen die
haar door de omstandigheden is aangewezen.45 De banken kunnen niet verder gaan dan zij al

doen. Deze betogen als antwoord op vragen naar samenwerking tussen banken en industrie

geven in ieder geval de indruk dat men wel wil maar niet kan en tegelijkertijd dat de industrie

meer vraagt dan de banken kunnen doen. In dit verband verdient een nieuw verschijnsel in het

bankwezen de aandacht. Kleinere ondernemingen die niet op de publieke kapitaalmarkt terecht

kunnen, komen in het nauw met hun financieringsbehcefte aangezien hypotheekbanken weinig

belangstelling vertonen voor het vrijwel steeds incourante karakter van de beschikbare onder-
panden en particuliere kapitaalverstrekking niet eenvoudig is. De Industriebank voor Limburg
van 193~, gevolgd door de Maatschappij voor Industriefinanciering in 1936 mceten in de
leemte vooizien. Beide zijn feitelijk overheidsinstellingen en spelen voor de tweede wereldoor-
log, mede wellicht door de heersende conjuncturele omstandigheden geen belangrijke rol.
C~ndanks de eerder terughoudende houdingvanhet bankwezen gaat de depressie inde jaren '30

gepaard met een zeer omvangrijke daling in de omvang der verleende bankkredieten. Wat

ondanks de eerdere slechte ervaringen ook gebeurt is het langdurig financieel steunen van
verzwakte maar niet structureel zwakke bedrijven waarmee men opnieuw het pad van het
gemengde bankwezen betreedt. Dat de schade in het rendement meevalt heeft te maken met de
situatie dat de verdiensten niet alleen uit het kredietbedrijf hceven te komen. Het emissiebe-
drijf, de effectenhandel en wissel- en effectenarbitrage zorgen voor een-derde van de inkomsten

zonder een evenredig risico.4ó
De scherpe achteruitgang na 1929 leidt niet tot een grote bankencrisis maar wel tot grote
liquiditeit, en naast achtenutgang van het internationale bedrijf ook tot achteruitgang van de
binnenlandse kredietverlening aan bedrijfsleven en beurs. Door de grote liquiditeit daalt de

verhouding tussen eigen en vreemde middelen maar de eerste dalen ook absoluut, wat op

verliezen, in welke vorm dan ook, wijst. Dat er wankele momenten zijn is af te lezen aan de
overneming van de Discontomaatschappij door de Incasso-Bank in 1984 en zeker aan de
drastische reorganisatie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in hetzelfde jaar. In 1939
dreigt deze weer in mceilijkheden te komen in verband met de déconfiture van Mendelssohn 8c

Co. De Amsterdamsche Bank gaat er pas einde 19~9 toe over aanzienlijke verliesposten af te

schrijven die overigens numschoots door de aanwezige reserves kunnen worden opgevangen.

Haar voorgenomen belangengemeenschap met de Robaver in 1939 springt afdoorveranderin-

gen in de tcestand aLs gevolg van de oorlog.47 Alles bij elkaar genomen heeft de grote depressie
in Nederland wat het bankwezen aangaat een betrekkelijk rustig verloop.
Zulke opzienbarende gebeurtenissen als bij de andere grootbanken zijn van de Twentsche Bank
niet te vermelden. Wel in provinciaal verband, maar daarover later meer. Wat ook verandert, is
de verhouding tussen de grootbanken in het interbellum. In 1920 ontlopen de Robaver en de
Nederlandsche Handel-Maatschappij ellcaar niet veel wat betreft de kwantiteit van de krediet-

124



DE BOND VAN t(Ji9 TOT t942: `LANGS DE LIJNEN'

verlening. De Twentsche Bank is ongeveer half zo groot en de Amsterdamsche Bank bevindt
zich tussen de eerste en de laatste in. De Incasso-Bank volgt op minder dan de helft van de
Twentsche Banlc. Tegen het einde van het interbellum liggen de verhoudingen anders. Behalve
dat het niveau van de kredietverlening ongeveer de helft lager ligt, zijn de verschillen tussen de
grootbanken sterk afgenomen. Hun rangorde wat betreft de kredietverlening is veranderd. De
Nederlandsche Handel-Maatschappij is nu het grootst, op de vcet gevolgd door de Robaver. De
Twentsche Bank volgt nu met een verschil van ongeveer twintig procent. De Amsterdamsche
Bank volgt vlak daarna en veel later de Incasso-Bank. Het minst in kredietverlening gaan de
Incasso-Bank en de Twentsche Bank achteruit, dit over de gehele periode gezien. Wat betreft de
eigen middelen ligt het anders. In 1920 werkt de Nederlandsche Handel-Maatschappij met het
grootste aandeel eigen middelen en de Robaver met het kleinste. Maar tegen het einde van het
interbellum heeft de Amsterdamsche Bank het grootste aandeel en de Nederlandsche Handel-
Maatschappij het kleinste.
Sluitstuk in de beschrijving van het commerciéle bankwezen is de ontwikkeling van de koloniale
banken. Ook voor hen is de opblcei tot 1920 markant maar de terugslag, vooral sinds de
depressie van 1929 diep. Van de grote drie: Nederlandsche Handel-Maatschappij, Neder-
landsch-Indische Handelsbank en de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij wordt de
tweede als bank zelfstandiger en vergroot zij ook haar actieradius buiten Nederlandsch-Indië.
Na de tweede wereldoorlog trekt zij zich weer in haar oorspronkelijke werkgebied terug. De
Escompto-Maatschappij beweegt zich wel op het terrein van het internationale bankbedrijf
maar behartigt bij voorkeur de belangen van het Nederlands-Indisch bedrijfsleven. Van de
kleinere instellingen blijft de Koloniale Bank bestaan en gaat de Nederlandsch Indische Crediet-
en Bankvereeniging al in 1914 samen met de uit dat jaar daterende Uniebank voor Nederland
en Koloniën. De laatste Gquideert in 1926 nadat de snelle expansie in Nederland en Indié bij het
verlopen van het getij op onvoldcende weerstandskracht gebouwd is om geleden verliezen op te
vangen. De Nederlandsche Bank en enkele crediteuren- groepen lijden er verlies bij. De
Hollandsche Bank voor West-Indië, die in 1918 ontstaat als gevolg van de economische
vooruitgang van Curacao onder deelneming van de Robaver, de Nederlandsche Handel-
Maatschappij en de Surinaamsche Bank, heeft in Zuid- en Centraal-Amerika uitgebreide verbin-
dingen. Zij wordt in 1935 overgenomen door de Hollandsche Bank Unie. De Bank voor Indié
van 1920, dochter van de Robaver, verdwijnt weer in 1929 als gevolg van de grote verliezen
geleden door te grote onstuimigheid.4s

Terugslag b~ de hypotheekbanken

Het binnenlandse hypotheekwezen zet na de oorlog de opmars in. De pandbriefcirculatie van
600 miljoen gulden in 1921 stijgt tot één miljard in 1982, als voorlopig hoogtepunt. Daarna
begint de aftakeling met r~im dertig procent tot 1939. De oorsprong van de moeilijkheden ligt
in de inkrimping van de woningbouw na 1936. Leegstand, waardevermuidering en huurdaling
doen hun invlced al eerder gelden. De relatieve positie van de hypotheekbanken op de
hypotheekmarkt blijft nagenceg ongeschonden en is, ter indicatie, in 1935 ongeveer 28
procent. De particuliere geldschieters zijn hier de grote verliezers en winnaars zijn de levensver-
zekeringsmaatschappijen. De fusiebeweging vangt enkele jaren voor de tweede wereldoorlog

125



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

aan en wordt versneld door de problematiek in de bezettingsjaren. Eind 1945 zijn er nog 23
zelfstandige hypotheekbanken tegen ruim veertig aan het begin van de dertiger jaren. Hcewel
de pandbrievenomloop van 20 buitenlands werkende hypotheekbanken van 1913 tot einde
1917 toeneemt met ongeveer vijftig procent, is de grote tijd van de Nederlandse hypotheekban-
ken in de Verenigde Staten na de eerste wereldoorlogvoorbij. Weldra moeten enkele bankende
noodvlag hijsen. Reorganisaties, liquidaties en faillissementen volgen. De banken die het
interbelltun overleven verkeren in omstandigheden die een beéindiging van de activiteiten
daarna doen verwachten. ALs veilige belegging faalt de pandbrief van deze instellingen.49

Effectenbezit en effectenmarkt

Het effectenbezit in Nederland loopt op van 6 miljard in 1914 naar 15 miljard gulden in 1935.
Daarvan is eerst het buitenlandse deel (vooral obligaties) 2,95 en later 2, 75 miljard. Dit wijst op
een nationaler karakter van het effectenbezit waaraan de grote verliezen in Russische beleggin-
gen, maar ook van Duitse en Oostenrijkse aan het eind van de oorlog, bijdragen. Dan mceten
trouwens de verliezen van de pandbrieven van buitenlands werkende hypotheekbanken nog
komen.
Niet alles is in particuliere handen. Van het totale effectenbezit is in 1935 5, 7 miljard in handen
van financiële instellingen, waarbij weinig aandelen betrokken zijn en het bezit van de banken te
verwaar- lozen is. Instellingen, die tussen geld- en kapitaalmarkt in zweven, de RPS, spaarban-
ken, bcerenleenbanken, raiffeisenbanken en PCGD bezitten 20 procent van die 5, 7 miljard. De
andere 80 procent is in handen van zogenaamde kapitaalmarktinstellingen (levensvetzekerings-
maatschappijen, pensicenfondsen en dergelijke). Dit geeft een tendentie tot collectivisering van
het effectenbezit aan die trouwens vooral plaatsgrijpt op het terrein van de overheidsschuld.
Bijna de helft van de overheidsschuld is in handen van financiéle instellingen. Tegelijkertijd
begint het kapitaalverkeer zich buiten de beurs om te voltrekken door de institutionele
beleggers, vooral door de levensverzekeringsmaatschappijen die onderhandse leningen ver-
strekken aan de lagere overheid. Daarbij komt dat deze beleggers onderling fondsenpakketten
gaan uitwisselen. Waar de kapitaalmarktinstellingen geen beslag op leggen, is op de aandelen
díe toch bijna een kwart van het totale effectenbezit uitmaken. Er is nog een factor die de
beursomzet niet ten gcede komt, namelijk de concentratie in het bankwezen waarbij vele kleine
banken en zelfstandige effectenkantoren in de hoofdstad en de provincie in een groter geheel
opgenomen raken en het in elkaar sluiten van orders toeneemt.5o
Alles bij elkaar genomen geen opwekkende tendenties voor de commissionairs ondanks het
toenemende effectenbezit dat positiefwerkt. Het aantal leden aan de beurs neemt tce tot 1930

en neemt daarna afwat samenhangt met bovenstaande tendenties en speciaal met de crisis die

deconcentratiebeweging nog versterkt. Voor het weren van debanken opde beurs is het te laat.

Men is er ook geen voorstander van. Wellicht zouden de banken het beursgebeuren aan de
commissionair laten maar het bankgebied eisen zij dan voor zich op en dat is ook niet voordelig
voor de commissionairs. Zij zijn trouwens niet zonder verdediging doordat zij grondige vakken-

nis hebben en de cliënten een goede bediening geven. Maar dit alles kan niet voorkomen dat de

banken hoe langer hce meer de hun tcestromende orders zelf uitvceren.51 De Duitse banken

worden bijna lid van de effectenbeurs. Sinds 1923 mogen zij bediend worden tegen een lager
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provisietarief dan wat voor particulieren geldt. Maar afgezien van de bewegingen in het
bankwezen zijn het de gigantische koersdaling en het afnemende verloop van de emissiebedrij-
vigheid die de beursomzetten raken. In 1930 is er nog sprake van een lichte stijging ten opzichte
van het vorige jaar wat vooral te danken is aan het bercep van de overheid en de emissies van
buitenlandse overheidsorganen. Wanneer deze laatste in 1931 wegvallen daalt het emissieni-
veau tot de helft van dat in 1929 om vervolgens op iets hoger peil te blijven tot 1935 waarna de
ineenstorting compleet is met uitzondering van een lichte adempauze in 1936. De overheid
maakt alleen nog indntlc in de jaren 1934, 1937 en 1938. Het hele proces gaat gepaard met een
dalende rentestand als symptoom van afnemende bedrijvigheid en slinkende credietbehcefte
en raakt herhaaldelijk verstoord door psychologische storingsoorzaken waarvan de eerste de val
van het pond is. Deze zorgt voor de sluiting van de effectenbeurs met één dag uit vrees voor
paniek. Na de depreciatie van 1936 maken zelfs mogelijke storingsootzaken geen indruk meer
en raakt de geldmarkt volkomen sti1.52 Het zegt niet alles over de effectenhandel omdat die van
meer afhankelijk is dan van emissies. Maar positieve factoren zijn, afgezien van de conversies die
om behandeling vragen, niet te vinden.
De Beurswet 1914, herinnering aan het overheidsingrijpen van 1914, blijft tot 1940 de enige
formele band tussen overheid en Vereeniging en knellend is die band niet. De Beursvoorschrif
ten 1940 betekenen een diep ingrijpen in de interne structuur. De wijze waarop de notering
moet gebeuren en de tcelating van de fondsen tot de notering vergen toestemming van de
overheid. De sluiting van de beurs op 10 mei 1940 gebeurt nog op initiatief van de Vereeniging.
Voor overleg is geen tijd. Natuurlijk is er een afbraakproces in de bezettingstijd door het
wegvallen van overaeese verbindingen. Geleidelijk aan gaat er tenslotte alleen nog iets in
staatsfondsen om. De uitsluitingvan dejoden van de beurs en van de Vereeniging gaat aan hun
beroving vooraf. Fout is de beurs niet tijdens de bezetting, fouten maakt ze wel is de typering
vanJoh. de Vries.5s
Gedurende de bezettingsjaren ontstaan plannen voor de organisatie van het bedrijfsleven
waarin de effectenhandel als bedrijfsgroep naast bijvoorbeeld de handelsbanken, behoort bij de
hoofdgroep banken. De leden van de drie effectenverenigingen zijn voortaan leden van de
bedrijfsgroep. Als bedrijfsgroep effectenhandel wordt de Amsterdamse Vereeniging aangewe-
zen, terwijl de Rotterdamse Vereeniging afdeling Rotterdam wordt en men op 18 februari 1942
de Bond voor den Geld- en Effectenhandel ontbindt. Voor de leden van de Bond richt men een
Bureau voor Provinciale Bank- en Effectenzaken in.54

Samenvattend beeld

In het totaalbeeld van de bewegingen van de geld- en effectenmarkt in het interbellum en de
tweede wereldoorlog is wel het meest karakteristiek de toenemende invloed van de overheid op
de geldmarkt vooral na 1930 en daarnaast de groeiende betekenis van het commerciële
bankwezen tegenover de gewijzigde positie van de Nederlandsche Bank.
Allereerst vertoont het commerciële bankwezen, dat in de eerste wereldoorlog een ongekende
groei beleeft, al aan het eindevan de eerste wereldoorlog een grote matevan onafhankelijkheid
ten opzichte van de Nederlandsche Bank door zijn grote liquiditeit. De concentratie van het
bankwezen zowel in het financiéle centrum als in de provincie (waarover hierna meer) gaat
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verder en het girale geldverkeer komt tot ontwikkeling. Door de instelling van de PCGD krijgt
het verdere uitbreiding. In de eerste hausse na 1918 expandeert het bankwezen zowel in de
provincie als in het buitenland (in de accepthuizen samen met de Duitse banken) en zowel in de
industrie als in de handel. Daarbij versterkt het zich door uitbreiding van eigen middelen en
maken daarnaast de tcenemende deposito's en crediteurengelden de kredietverlening moge-
lijk. Maar men gaat te ver en kan einde 1920 aan een crisis niet meer ontkomen. Reorganisaties
en liquidaties blijven niet uit. C~ok de Nederlandsche Bank is te toegevend in deze jaren zo luidt
het algemene oordeel. Daarna begrijpt zij haar taak in het vetzachten en voorkomen van al te
scherpe schokken Sindsdien, ook als er geleidelijk verbetering komt in en na 1925, blijft het
bankwezen terughoudend in de verstrekking van lang krediet. Dat neemt niet weg dat de
kredietverlening blijft groeien tot 1930, vooral snel op het terrein van het acceptkrediet zonder
daar overigens heel groot te worden. Dan is er geen toename van kapitaal en reserves maar wel
van deposito's en aediteuren. Bij de Nederlandsche Bank neemt de kredietverlening niet toe
maar verschuift zij van het disconteren van binnenlandse- naar buitenlandse wissels. Zo valt de
inrichting van industriebanken van overheidswege te verstaan als invulling van een lacune. In
de dertiger jaren daalt de totale kredietverlening, zowel binnenlands, die aan de handel, beurs
en industrie aLs buitenlands. De kredietverlening aan de Nederlandse overheid neemt toe. De
liquiditeit die het bankwezen vertoont, vooral na 1936 wanneer het vluchtkapitaal komt, kan
voorlopig alleen nog bij die overheid een plek vinden. Maar ook wanneer de buitenlandse
middelen door politieke spanningen verdwijnen in 1938, is het bankwezen niet meer voor de
handhaving van zijn liquiditeit aangewezen op de Nederlandsche Bank. Deze wordt minder
`banker's bank' dan voor de eerste wereldoorlog en ook de zorg voor de muntpariteit is sinds
1936 (eigenlijk 1931) niet meer de hare maar op de eerste plaats die van de Staat. De
Nederlandsche Bank en ook het commerciéle bankwezen verliezen invlced op de geldmarkt en
in hun plaats komt de overheid. Die is door haar begrotings- en financiele politiek in de eerste
wereldoorlog en na 1930 de grootste geldvrager en ookbijna de enige die de lamgelegde liquide
middelen benut. Niet alleen de geldmarkt ook de effectenhandel raakt onder haar invlced, in
1935 is a156 procent van het effectenbezit overheidsschuld. Daarvan komt al een gedeelte, en
dat is een andere vorm van collectivisering, in de handen van institutionele beleggers in plaats
van particulieren. Tegelijkertijd zijn, in 193 7 officieel (hcewel het bankwezen vrij van tcezicht is
maar daar vrijwillig aan meewerkt) al geluiden hoorbaar dat de overheid naar stabiliteit in de
economische ontwikkeling moet streven en daarom de monetaire en economische en sociale
politiek moet cot5rdineren.55

3. Afbraak van het provinciale bankwezen

De provincie vertoont tijdens het interbellum en de tweede wereldoorlog in bancair opzicht de
aanblik van een slagveld waarop de zelfstandige provinciale banken het onderspit delven en
waarop de grootbanken als overwinnaars tronen. Het landbouwkredietwezen grceit gestaag
verder en nadert in zijn uitzettingen een omvang die vergelijking met de grote commerciéle
banken mogelijk maakt.5ó Het derde component in de provincie, het middenstandsbankwezen,
incasseert slagen die leiden tot samenwerking en staatshulp. Dit zijn de hoofdlijnen. De
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ontwikkeling van de Postcheque- en Girodienst vorrnt aLs vierde onderdeel een nevenbeweging
van belang in het betalingsverkeer.
Wat zich eerder aan provinciaal bankwezen ontplooide gaat nu weer in vertraagd tempo
verloren. Hce omvangrijk de teruggang is, blijkt uit figuur N57:

Figuur [V Aantal hande4bankcn in de provincie van 1919.1946 (per ult).

Bron: bijlage Q

Het komt er op neer dat het aantal banken in 1940 weer hetzelfde peil bereikt als in 1895.
Het neemt niet weg dat de oprichtingsbeweging in het interbellum nog doorgaat en niet in
geringe mate. Het frappante is dat het aantal zo groot is dat het aantal banken in de provincie na
1920 weer toeneemt en blijft toenemen tot 1929. Daarna neemt het totale aantal af als gevolg
van mindere oprichtingen en ondanks een geringer aantal verdwijningen waarvan de oorzaak
niet meer in overwegende mate ligt in overnemingen maar in ophefi'ingen, liquidaties en
faillissementen. Tabel VI geeft dit verloop cijfermatig weer. Wij gaan er in het volgende nader
op in:
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Tabel VI: Bewegingen in het Provinciale bankwtun van 1911-1945

oorzáen vnn het verdruijnen

penodc aantal netto oprich- verdruij- samengaan ouerneming opheffing, faiUissement
bankem m~ totneming tingrn ningrn tiquidatie
lut begin van
de penodi

1911-1915 215 11 32 21 0 6 6 9
1916-1920 226 -62 25 87 3 75 8 1
1921-1925 164 19 39 26 1 12 5 8
1926-1930 177 - 7 25 32 0 15 12 5
1931-1935 170 -14 15 29 0 1 ]0 12
1936-1940 156 -11 7 18 0 11 6 I
1941-1945 145 -19 4 23 1 8 14 0

Bron: Bijlage lI

Overnemingen in het teken van de bankconcentratie

De Robaver speelt de hoofdrol in de overnemingen. Zij garandeert in 1919 alle'verplichtingen
van de Nationale Bankvereeniging, haar representante in de provincie. Die neemt vervolgens
het bedrijf van de Zuid Nederlandsche HandeLsbank over en fuseert met de Robaver in 1929.
Maar voordat het zover is, neemt de Nato nog een aantal provinciale instellingen over. Naast de
37 banken in het tijdvak 1916 tm 1919 nog 3 in de jaren daarna en volgens de Kroniek van
Sternheim nog een aantal van 7 kleinere instellingen die niet als bank te betitelen zijn.SS De
legende wil dat het de opzet van de Robaver is om de Amsterdamsche Bank en de Twentsche
Bank te verdringen door middel van het opvoeren van haar kapitaal en de absorptie van de
provincie.59 Dit laatste is zeker gelukt, de Nato is de grootste provinciale bank. Maar met de
invoeging van de Lochemsche Bankvereeniging in 1925 staakt zij haar uitbreidingspolitiek.
Begrijpelijk alleen al door de moeilijkheden die bij de Robaver in 1924 naar buiten komen en
ook gezien de door de Nato geleden verliezen.~
Ook de Bank-Associatie is uitsluitend in de eerste na-oorlogse jaren actief in het overnemen van
provinciale instellingen. Zij sluit in 1918 een belangengemeenschap met het Effectenkantoor
N.A. Wichers te Groningen en opent nieuwe kantoren te Veendam en Terneuzen. Daarnaast
neemt zij de effectenzaken van zes provinciale instellingen in haar bedrijf op.ó1 In 1922 raakt zij
zelf in moeilijkheden en zij liquideert in 1937.
Vanuit een provinciaal gezichtspunt is haar relatie met de firma Gebr. Kingma te Leeuwarden
bijzonder interessant. Wat er met die fuma gebeurt, is waarschijnlijk enig in de geschiedenis van
het bankwezen. De firma is agent van de Credietvereeniging waarbij zij alle effecten- en
commissiezaken doet en de Credietvereeniging de depositozaken afhandelt. Wanneer door de
fusie van de Credietvereeniging en Wertheim 8c Gompertz in 1918 de Bank-Associatie ontstaat,
wordt die voor de Gebr. Kingma concurrerend omdat zij ook in effectenzaken gaat. Eigenlijk wil
Gebr. Kingma dan niet meer samenwerken. Maar omdat de firmanten al oud zijn, de tijden niet
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zo rooskleurig en kapitaalgebrek haar parten speelt, raakt zij fusiebereid. Daarbij speelt ook een
rol dat de firma een eigen gebouw mcet kopen wanneer zij zelfstandig wil blijven. De bestaande
tcestand waarin zij als commissionair in effecten het gebouw van de Credietvereeniging benut,
kan niet blijven bestaan. Directeur Jan Kingma heeft vernouwen in de Bank-Associatie. Hij
voorspelt dat die het met haar voorzichtige werkwijze op hec puntvan de kredietverlening mcet
winnen van het zakendoen door de Robaver. De firma wordt in 1919 overgedragen aan de Bank-
Associatie en krijgt de naam Kingma's Bank N.V. De directie blijfr ongewijzigd. De voormalige
firmanten laten zich betalen met aandelen Bank-Associatie. Maar die aandelen dalen op één
enkele dag in mei 1922 van 70 naar 31 procent. De bank heeft grote saldi en ook effecten bij de
Bank-Associatie. Die heeft op haar beurt alle aandelen van Kingma's Bank in eigendom. De
familie Kingma, bevreesd voor een run wanneer die omstandigheden uit zullen lekken, probeert
de bank los te maken van de Bank-Associatie, ook wanneer die er weer bovenop zal komen.
Wanneer de familie dreigt met ontslagneming van de directie en de commissarissen waardoor
de bank niet aan een run zou kunnen ontkomen, mag zij de aandelen terugkopen. Kingma's
Bank is in juni 1922 weer zelfstandig.ó2
Houdt de Robaver zich vooral in de oorlogsjaren bezig met overneming van provinciale banken,

de overige grootbanken zijn juist daarna actief. De Amsterdamsche Bank krijgt in 1920 de
Friesche Bank onder haar vleugels. Het is een van de grotere provinciale instellingen. De
Kroniek van Sternheim meldt dat zij in oorlogstijd de fouten maakte die redelijkerwijze te

maken waren. Zij breidde steeds meer uit, gaf grote kredieten, nam belang bij industriéle
ondernemingen, gaf verhoudingsgewijs hoge dividenden en bouwde alsofgebouwen en safe's
de enige grondslagen voor een juiste bankpolitiek waren. De Kroniek vcegt er later aan toe dat
volkomen zelfstandigheid voor provinciale banken niet meer kan bestaan door de geringe
kapitaalkracht en ook door de zwakke kredieten (zwak door het gebrek aan goede onderpan-

den). Er zal dus altijd een grootbank achter de gestie van de provinciale bank mceten staan die

dan door haar tcezicht en adviezen de bank tot een vazal degradeert.fis De overneming van de

Friesche Bank heeft plaats in 1934. In de na-oorlogse jaren neemt de Amsterdamsche Bank nog
enkele bedrijven over, zoals tabel VII aangeeft:

Tabel VII: Aantal overnemingen van pmvinciale banken door grootbanken van 19Y0-1945

1920- 1926- 1931- 1936- 1941-
I925 1930 1935 1940 1945

Robaver 1
Natobank S
Bank-Associatie 1
Amsterdamsche Bankó4 4 1 1 4

Twentsche Bank 5 7 2

Nederlandsche Handel-Maatschappij 1 1 4 2

Incasso-Bank 3 2 6 I

Bron: Bijlage I
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De relatie tussen de Amsterdamsche Bank en de firma Haffmans 8c Steegh te Venlo is
belangwekkend als voorbeeld van de verhouding tussen grootbank en provinciaal bankier. De
firma Haffmans 8c Steegh behceft in 1917 steun. Zij ontvangt herhaaldelijk venoeken zich in een
grootbank (welke is onbekend) op te laten nemen maar geefr er de voorkeur aan zelfstandig te
blijven. Daar is wel hulp voor nodig in de vorm van disconteringsfaciliteiten. Van de Nederland-
sche Banlc kan zij hulp krijgen onder de gebruikelijke voorwaarden. Kennelijk is dat niet
voldoende, wellicht omdat naar de mening van de Nederlandsche Bank, de kredieten te zeer
géimmobiliseerd zijn.ó5 De firma slaagt er in 1920 in kapitaal aan te trekken door de firma om te
zetten in een naamloze vennootschap. Vier particulieren (allen met de naam Haffmans of
Steegh) nemen voor 60 procent deel in het aandelenkapitaal en de Amsterdamsche Bank voor
40 procent. Daarbij kunnen de particuliere aandeelhouders geen fundamentele zaken, zoals
ontslag van de directeuren ofcommissarissen bewerkstelligen, zonder de medewerking van de
Amsterdamsche Banlc. Omgekeerd heeft de laatste voor dit soort beslissingen de andere
aandeelhouders voor een deel nodig. In de volgende jaren gaat het goed met de bank. Zij keert
aanzienlijke dividenden uit. Maar in 1931 loopt het kredietbedrijf behoorlijk terug en mcet er
voor verliezen worden gevreesd. Verliezen zijn er dan al op de eigen effecten. In 1932 koopt de
Amsterdamsche Bank alle aandelen van de particuliere eigenaren. Voor hen, achteraf gezien,
net op tijd want in 1933 slinkt de kredietverlening ten opzichte van 1931 met de helft.
Informatief, omdat er in het algemeen weinig over meegedeeld wordt, is de prijs die de
Amsterdamsche Bank betaalt. Deze prijs komt neer op de waarde van de aandelen plus reserves
en daarnaast een bonus van 18 procent over het aandelenkapitaal. Aan de bonus (90.000,-
gulden) is de voorwaarde verbonden dat die alleen ter beschikking komt wanneer in drie jaren
voor 1940 een dividend van minstens zes procent kan worden uitgekeerd. Hoog kan men de
prijs niet noemen. Beide partijen kunnen in het voordeel zijn. De aandeelhouders omdat zij in
een al aangevangen crisis hun kapitaal terug kunnen trekken, de Amsterdamsche Bank omdat
zij voor een bedrag van maximaal f. 90.000.- een gevestigde bank als Haffmans 8c Steegh ter
beschikking krijgt.ó6
Speciaal is ook de relatie van de Amsterdamsche Bank met het Noordhollandsch Landbouwcre-
diet te Alkmaar. Eerstgencemde participeert vanafde oprichting voor een deel in het aandelen-
kapitaal. Die bank schijnt overigens vollcomen zelfstandig en heeft zelfs bijkantoren in plaatsen
waar ook de Amsterdamsche Bank is gevestigd. Zij verdisconteert niet alleen bij haar Amster-
damse relatie maar daar waar zij het goedkoopst terecht kan, behalve bij de Nederlandsche
Bank ook wel bij de Twentsche Bank en bij Mees. Sedert 1930 krimpen haar zaken in en in 1940
volgt opneming in de Amsterdamsche Bank.b~
De Twentsche Bank lijkt in het interbellum zeer actief in overnemingen. Maar in acht van de
veertien gevallen had zij al voor 1919 belangen of werkte zij aan de oprichting mee. Dat geldt
volgens Sternheim ook voor een grote provinciale bankals de Haarlemsche Bankvereeniging.6a
De Nederlandsche Handel-Maatschappij is de enige grootbank die tot 1936 geen expliciete
landelijke organisatie vormt. In dat jaar neemt zij de Geldersche Credietvereeniging over die op
dat moment de grootste provinciale bank is. Geheel zonder voorgeschiedenis is het niet. Beide
bankensluiten al een belangengemeenschap in 1916 die voor de Geldersche Credietvereeniging
kapitaalversterking betekent en voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij steunpunten in
de provincie. De C~eldersche neemt een enkele provinciale bank over waaronder in 1919 F. van
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Ianschot's Bank te Utrecht. Evenals vele andere maakt ook de Geldersche Credietvereeniging
verliezen wanneer de na-oorlogse hausse eenmaal voorbij is. Te vér meegegaan met de vloed,

houdt zij zich staande met de eb schrijft de Kroniek van Sternheim in 1923. Door een
onvoonichtige rentepolitiek lijdt zij in 1981 verlies op pondenvorderingen ten gevolge van de
depreciatie van het Engelse pond.b9 Verdere vermindering van bedrijfsresultaten nopen in 1936
tot een fusie met de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
De Incasso-Bank, als laatste te ncemen grootbank, vertoont de minste fusieneigingen in het

interbellum. Ze is het meest actief in 1940 met de overneming van vier banken en in 1945 van

één bank. Daarnaast neemt zij de zaken over van enkele banken die hun bedrijf beéindigen.~o

Het geheel oveiziend vertoont zich een voortgaande golf van overnemingen in de eerste na-

oorlogse jaren als continuering van de golfdie na 1915 zo fors heeft ingezet. Hoofdmotief voor

de provinciale banken is kapitaalgebrek. Maar de hausse eindigt in 1920. Daarna komt als

motiefnaar voren dat ook provinciale banken met de brokken komen te zitten van de te ver
doorgevcerde kredietverlening. In vele gevallen is dat én de terugloop van zaken in de jaren
dertig de reden van de overnemingen in die tijd. De basis ervoor is in de meeste gevallen al

gelegd in de vorm van belangenverstrengelingen van grootbanken en provinciale banken in de

jaren in en rond de eerste wereldoorlog. Daar ligt voor een groot deel de grondslag van de

overnemingen in het interbellum. Voor de grootbanken is de geringere interesse aanvankelijk

te verklaren uit de mceilijkheden die zij zelf ondervinden. Wanneer zich in 1925 vervolgens een

opgaande conjunctuur gaat vertonen, liggen de vrcegere tegenslagen nog vers in het geheugen.

De voorzichtigheid noopt tot het uitwijken naar de mogelijkheden ter vergroting van het

buitenlandse bedrijf en ook tot afstandnemen van het gemengde bankbedrijf. Juist dit laatste

leidde eerder tot concentratie, zowel om via het kantorennet emissieopdrachten te verzamelen

alsook om vervolgens de stukken te kunnen plaatsen. Dat er ondanks de voorcichtige houding

zelfs in de depressiejaren overnemingen tot stand komen, versterkt alleen maar de gedachte dat

men tengevolge van eerdere samenwerkingsverbanden niet anders kan.
Naast de spanning tussen de geringe kapitaallcracht van de provinciale banken en de toenemen-

de behoefte aan kapitaal in hetbedrijfsleven, zijn er nog enige drijvende krachten tenoemen die

de samensmelting bevorderen. Tegen de verwachting in is het niet de vermindering van de

steun van de Nederlandsche Bank die de concentratie bevordert. Dat zou gezien de waarschu-

wing van president Vissering in 1917 wel voor de hand liggen. De discontoportefeuille van de

agentschappen vertoont echter in de tijd van na-oorlogse bloei juist een stijging. Wanneer dan

de malaise inzet, neemt de omvang ervan nog belangrijk toe. De Bank aanvaardt extra risico's in

de voor banken mceilijke jaren 1922 tot 1925. En hoewel het discontobedrijfvande agentschap-

pen daarna vermindert, poogt de Bank zelfs in de betere jaren 1925-1931 nog een aantal zwakke

lokale banken op de been te houden. Daarna blijft er van het discontobedrijf bijna niets meer

over. ~ t
Maar er zijn meer krachten in het spel. Voor de gestie van de provinciale instelling is van belang

dat de zekerheid een gevaarlijke concurrent naast zich te krijgen, nl. het bijkantoor van een

grootbank, in de loop van de tijd groter wordt.72 Omgekeerd vermindert de kans om de bank

over te dcen tegen een aantrekkelijke prijs. Die bestaat uit het behoud van een arbeidsinkomen

voor de ex-bankier die kantoordirecteur wordt en soms daarbij nog een vergceding voor

goodwill. Zulke structureel werkzame krachten zijn er meer. Bij iedere firma komt vrceg of laat
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een ogenblik waarop minder begaafde epigonen het heft in handen mceten nemen ofwaarop
het familiekapítaal tot verdeling dreigt te geraken. In het laatstgencemde geval is het aankno-
pen van onderhandelingen met de grootbank waarmee men al min of ineer vriendschappelijke
betrekkingen onderhoudt vrij vanzelfsprekend. Maar ook de firma die het aan vers blced
ontbreekt, zal niet snel personen buiten de familiekring tot het bestuur rcepen maar zich eerder
wenden tot de relatie in het grootbankwezen. ~s Een factor van betekenis is ook de intemationa-
lisering van het bedrijfsleven die steeds hogere eisen stelt aan het betalingsverkeer en de
daarmee samenhangende wisselarbitrage. Een dergelijke bankafdeling vraagt zoveel zorg en
kundigheid dat een kleine bank niet bij machte is zo'n afdeling in het leven te houden.74 Het
vormt weer een reden voor sommige provinciale banken aansluiting te zoeken bij een groot-
bank. 75 Een grootbank kan bovendien, beter dan een lokale bank, cliënten diensten bewijzen
die met buitenlandse zaken in verband staan, zoals het verstrekken van inlichtingen over
buiterilandse markten en afnemers.7ó
Voor de grootbanken heeft overneming van provinciale instellingen, of ineer in het algemeen
vestiging in de provincie van filialen, talrijke voordelen. Gencemd is al het nuttig effect van een
giro- en clearinginstelling. Dit effect wordt groternaarmate de betalingsgemeenschap grceit. ~~
Er zijn bovendien meer voordelen in het kredietbedrijf verbonden aan de filialenvorming.
Kredietvraag en -aanbod zijn beter op ellcaar af te stemmen doordat filialen een debetpositie
kunnen hebben als anderen voldcende creditposten hebben. De risicoverdeling is geografisch-
en in verschillende bedrijfstakken gespreid en dus beter. Kostenverlaging speelt bij de valuta-
afdeling van een grootbank een rol. Een dergelijke afdeling is meer en meer nodig door de
internationalisering van het bedrijfsleven maar is alleen lonend bij een grote massa van
transacties. Een dergelijk motiefgeldt ook voor de incasso- afdeling. Voor het effectenbedrijf
weegt mee dat er kostenbesparingen mogelijk zijn door het op grotere schaal compenseren van
orders.~g
Behalve de mogelijkheid is er ook de noodzaak om groter te worden. De toeneming van de
vreemde gelden eist dat de risico's meer gespreid worden. Dit gebeurt door decentralisatie (het
stichten van filialen of overneming van provinciale of grootstedelijke banken) of door het
zceken van nieuwe activa. Op die manier neemt de invlcedssfeer weer tce, evenals de vreemde
gelden, en is verdere uitbreiding noodzakelijk. 79

Oordelen van t~dgenoten over de concentratie

Vanzelfsprekend is de concentratiebeweging een thema van gesprek in de jaren waarin zij
plaatsvindt. Aan oordelen voor en tegen ontbreekt het niet. Zij tonen ons het zicht dat de
deskundige tijdgenoot er op heeft. Het functioneren van de grootbanken en van de lokale
banken vormen nadere thema's van discussie; daarnaast het gevaar van een monopoliepositie
en het verband met de economische crises.
Max de Vries beweert in 1923 dat de provinciale bankleider bankbeambte wordt en dat de
goedkeuring van de centrale in de plaats komt van het zelfstandig denken. Winst acht hij het
verdwijnen van de risico's voor de crediteuren van de niet altijd solide provinciale bankjes.
Posthumus Meyjes laat die verambtelijking en traagheid niet zwaar wegen en wijst op de
eveneens gevaarlijke lokale coulance. Argumenten ten nadele van de concentratie in die zin dat
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de kleine bank een betere raadgever zou zijn in beleggingszaken en de aangewezen bank voor

blanco kredieten wegenbij Verrijn Stuart niet zwaar, net zo min als het in het gedrangraken van

kleine en middelgrote kredietnemers. Voor de kredietgeving aan de kleine industrie, de

middenstand en de landbouw wijst Posthumus Meyjes op het bestaan van de middenstands- en
boerenleenbanken.80
De mogelijkheid tot het ontstaan en de waardering van een monopoliepositie geeft vervolgens
aanleiding tot commentaar. Verrijn Stuart bestrijdt de mening van Treub als zouden er in 1919

slechts twee bankgrcepen resteren, de provincie gevaar zou lopen en een Money Trust zou

dreigen. Er zijn immers in 1919 vijfbankgrcepen en daarnaast een groot aantal kleinere banken

en fuma's. In de provincie is eerder sprake van `over banking` dan van verwaarlozing. Wat het
laatste argument van Treub betreft, meent Veirijn Stuart dat een kredietvrager die bij een

grootbank het hoofd stoot nog steeds elders terecht kan. Posthumus Meyjes acht het gevaar dat

de concentratie ten slotte in één centrale zal eindigen en de circulatiebank machteloos verou-

derd achterblijft de eerste decennia niet waarschijnlijk. Hij ziet juist een gevaar in de toenemen-
de concuirentie bij verdere concentratie! De grootbanken zullen immers steeds vooraan willen
staan! Dit zal leiden tot onvoorzichtige kredietpoGtiek. Ook Westerman stelt dat de natuurlijke

consequentie van de concentratiebeweging de monopoliepositie is maar dat het zover wel niet

zalkomen. De publieke opiniezal het keren, debanken zouden hun eigen graf graven en de staat

zou het niet mogen tolereren. De regering dcet feitelijk het omgekeerde. Zij wijst in 1918 een

anticoncentratiewetgeving uitdnilckelijk af. Pas in 1946, met een onderbreking van regelingen

in de bezettingstijd, verplichten de banken zich van fusie, oprichting van nieuwe vestigingen,

overneming van kleine banken door grotere en dergelijke, tijdig mededeling te doen aan de
Nederlandsche Barilc. Maar in beginsel blijft op dit gebied vrijheid bestaan.81
Een volgend aspect heeft betrekking op de vraag ofde bankconcentratie een crisisbevorderende

of juist remmende werking heeft en omgekeerd of een crisis de concentratie bevordert of

tegengaat. Westerman poneert in 1919 dat grootbanken een rustige en ongestoorde ontwikke-

ling van het economisch leven bevorderen. Controle erop is eenvoudig en biedt de circulatie-

bank gelegenheid tijdig maatregelen te treffen. Niet veel later, naar aanleiding van de malaise,

kan hij de effecten van de concentratie nagaan. Zijn mening is in 1923 vanzelfsprekend ietwat

gewijzigd. Hij poogt dan, met alle vooizichtigheid, tot een evaluatie te komen van de rol van de

banken in de crisis en stelt de vraag of de economische gebeurtenissen een verhoudingsgewijs

even rustig verloop zouden hebben gehad indien het Nederlandse bankbedrijf uit louter lokale
bankfirma's zou hebben bestaan. Het anwoord mcet noodzakelijkerwijs vaag zijn maar Wester-

man concludeert dat in sommige gevallen de banken wel te verwijten is dat zij in de hoogcon-

junctuur het bedrijfsleven te veel steunden maar dat ook erkend moet worden dat het aan de

uitgebreide risico-verdeling en aan de methodische wijze van kredietgeving der grootbanken te
danken is dat de gevolgen van de crisis voor de gemeenschap als geheel nog betrekkelijk

dragelijk geacht mogen worden. De concentratie bevorderde enerzijds de crisis maar temperde

anderzijds de nadelige resultaten. Krassere uitspraken dcet Max de Vries, ook in 1923. Hij

beweert dat de banken, mits goed geleid, door actieve conjunctuur-politiek een grote invlced op

de gang van zaken kunnen uitcefenen. Daarvoor zijn wel bankleiders nodig `par droit de

naissance` en niet degenen die bij voorbeeld bij overnemingen op de koop tce worden

genomen. Hij zou het een groot voordeel achten wanneer de huidige depressie aanleiding gaf
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om het surplus aan provinciale banken te doen verdwijnen. Door deze werd de malaise
versterkt: door verkeerde kredietverlening, onkundige leiding en zakendrang. Bovendien heb-
ben, nu de kredietbron uitgedroogd is en het effectengespeculeer van de baan, vele provinciale
kantoren toch niets meer te doen. Verrijn Stuart (1955) betwijfelt of door concentratie in het
bankwezen de conjunctuurgolvén heviger worden. Eerder zal de weerstand van de banken
groter zijn en er zo tce bijdragen dat depressies die vrceger door talrijke bankfaillissementen
fnuikend waren, minder ernstig worden. De concentratie werkt in het algemeen gunstig en leidt
tot innerlijke versterking van het bankwezen. Posthumus Meyjes betrekt in zijn beschouwing de
invloed van de crisis op de banken en niet het omgekeerde. Hij beweert dat de ervaring leert dat
de grote banken zich redden en dat de lokale banken in crisistijd tevergeefs een beroep doen op
de hooggercemde plaatselijke en vriendschappelijke steunacties. Grote banken hebben niet
eerder last van een crisis dan kleine plaatselijke instituten. De risicoverdeling is bij de grote
instellingen geografisch en in verschillende bedrijfstakken ruimer. Volgens Holtrop (1939)
versnelt de crisis de concentratie. Over een invlced van de concentratie op de crisis laat hij zich
niet uit. Vooral door te sterk opgevoerde kredietverlening met langlopend karakter raken locale
banken aangetast en liquideren zij ofgaan op in een grote bank. Het gehalte van de zelfstandig
gebleven bankiers verbetert daardoor.82
Over het geheel genomen blijkt de tijdgenoot de concentratie in het bankwezen niet te
betreuren. Integendeel, voor het grootste deel oordeelt men positief. Oordelen over de bedrijfs-
economische resultaten zijn er daarbij nauwelijks. Westerman voorspelt al in 1919 dat de
voordelen van de concentratie niet opwegen tegen de onvermijdelijke stijging van de onkosten
ten gevolge van de bedrijfsdecentralisatie, maar zijn oordeel baseert hij op de Franse situatie
waar provinciale directies met grote salarissen, dure rapportage en luxe filialen een grote rol
spelen. De Kroniek van Sternheim meent dat de vestigingen in de provincie tot veel kosten
leiden. De geldverspilling die door deze onbenullige, op eercucht steunende concurrentie wordt
veroorzaakt, is volgens haar op miljoenen te schatten. Een tipje van de sluier in Nederland licht
een oud-kantoordirecteur van de Robaver, J. Halff, op. Deze, schrijvend over het aangedaan
onrecht door hem niet eervol te ontslaan en hem in zijn verdere carrière te boycotten, betrekt
ook het provinciale beleid van de Robaver in zijn beschouwing. Hij spreekt over in de provincie
geleden verliezen bij de Nato in 1920-1921 en 1922. Intensieve bezuinigingen in het provinciale
bedrijf die vooral op personeel gericht zijn, hebben tot gevolg dat de banklokaliteiten lege
plekken vertonen of gezichten, `nauw de kinderschoenen ontwassen`. Hij ontkent dat de
overgenomen provinciale firma's de betaalde goodwill waard zijn, beweert dat men soms
directeuren neeraet die niet anders zijn dan papieren bureau-automaten en dat personeel in
kwaliteit en salaris door de overnemingen achteruit gaat. Interessant, maar onbewezen, is zijn
bewering dat de voorgenomen fusie van de Robaver en de Amsterdamsche Bank zeker als één
motief het kostbare provinciale bedrijf van de Robaver heeft en de vermcedelijke geringe
winstresultaten van deze afdeling waarin jarenlange bezuiniging geen verandering van beteke-
nis bracht. Hem is de concentratie in elk geval niet goed bevallen.gs
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Bedri~sbeëindigingen in de provincie

Van de 169 in 1919 bestaande provinciale banken staken 77 in de periode 1919-1945 hun
activiteiten.84 Voor die banken die de zelfstandigheid wensen te bewaren, weegt de concurren-
tie met de aan grootbanken gelieerde instellingen zwaar. Voor een lokale bank is het vaak
moeilijk krediet te weigeren, wil haar naam niet in opspraak komen tenvijl een bankfiliaal zich
kan beroepen op een beslissing van het hoofdkantoor. Bovendien is een filiaal bij verlies van
creditgelden in het voordeel zolang zij op het hoofdkantoor kan steunen. De lokale bank mcet
terugvallen op de Nederlandsche Bank die niet tcestaat dat liquiditeitssteun ontaardt in
blijvende deelneming. gs Kredieten aan expanderende ondernemingen kan een filiaal over laten
nemen door het hoofdkantoor ofeventueel door een emissie tot kleinere proporties terugbren-
gen maar lokale banken daarentegen zijn dikwijls genoodzaakt alle lusten en lasten van het
krediet mee te maken. Naast deze concurrentie en de conjunctuuromslag in 1920 worden in
individuele gevallen fouten gemaakt; te veel riskante kredieten, te veel op één kaart zetten of
een leiding die niet voor haar taak berekend is. Meestal is bij elke bankdéconfiture sprake van
een samenloop van algemene en bijzondere omstandigheden.8ó Wanneer de tijd beter wordt,
na 1925, raken nog enkele lokale banken in déconfiture tengevolge van de nawerking der
factoren die zich in de periode 1918-1925 doen gelden. De crisis van de jaren dertig betekent
voor weer andere het stootje dat zij niet kunnen verdragen. Enkele gevallen kunnen als
voorbeeld dienen. Sommige banken zoals de Handels- en Landbouwbank te 's-Gravenhage
komen, ten dele na kapitaalsreorganisatie, door de mceilijkste tijden heen en handhaven zich in
de rustiger jaren tot 1929. Zij blijken echter te zwak om de nieuwe periode van dalende
conjunctuur sinds 1929 te doorstaan. Bovengencemde bank en ook de firma Scheurleer 8c
Zoonen te 's-Gravenhage maken geruime tijd gebruik van de kredietfaciliteiten van de Neder-
landsche Bank. Men probeert door tamelijk intensieve bemceiing met de bedrijfsvoering de
betreffende banken in gcede banen te leiden. Dit geeft resultaten tot 1929 maar als de
creditgelden bij de Handels- en Landbouwbank en enige tijd later bij de firma Scheurleer 8c
Zoonen beginnen te dalen, acht zij het niet verantwoord de discontobevcegdheden, behalve
dan voor overbruggingsdceleinden, uit te breiden omdat genoemde banken hun levensvatbaar-
heid op den duur niet aan kunnen tonen.g~
Speciale gevallen zijn de bankiersfirma's in Zeeland. Na de val van de Kanter 8c Hordijk's Bank te
Gces in 1930 ontstaat in Zeeland wantrouwen tegen de Zeeuwse bankiershuizen wat tot
opvraging van creditgelden leidt. De vestiging van filialen der grootbanken werkt dat in de
hand. Zo vallen de filma's Van Hee18c Co. te Goes en PJ. Siegers Sc Zoon te Vlissingen in 1952.88
Bij verschillende firma's waren verliezen op effecten geleden terwijl bij de firma Van Hee18c Co.
fraude bij een bijkantoor en verlenging van een groot illiquide krediet aan een debiteur zeer tot
de déconfiture meewerkten.89
Bij de firma P.A.G. van Gilse 8c Zoonen te Roosendaal voert men een ondeskundig beheer en
lijdt men verliezen op effecten en debiteuren (vnl. familiedebiteuren) in 1935.~ De Zaanland-
sche Bank die in 1936 wegens onvoldoende bestaansredenen haar deuren sluit, ondervindt dan
pas de gevolgen van moeilijkheden uit de na-oorlogsjaren. Sedert de reorganisatie na surseance
in 1925 voert zij al een kwijnend bestaan. Crok bij de Wed. S. Lakenman 8c Zoon's Bank te
Enkhuizen ligt het begin van de mceilijkheden in de na-oorlogse jaren. Zij treft een interne
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schikking met verschillende belanghebbenden in 1923 en behoudt het vemouwen in de streek

van vestiging. Maar te gemakkelijke kredietgeving aan lokale handelszaken en industrieén
berokkenen haar verliezen die in 1936 niet meer blijken in te halen.91 Pleidooien van de
directeur bij de Nederlandsche Bank ter verhoging van door haar beschikbaar gestelde bedra-
gen mogenniet baten, ookniet wanneer ovememing der zaken door de Incasso-Bank en te hulp
roepen van de regering in het licht worden gesteld. Wed. S. Lakenman 8c Zoon's Bank sluit haar
deuren en verzcekt en krijgt surséance van betaling. Op dezelfde dag opent de Incasso-Bank een
bijkantoor te Enlchuizen.
Hcezeer mceilijkheden uit het verleden doorgedragen kunnen worden naar de tcekomst, blijkt
uit het verloop van de gebeurtenissen bij de C.V. Betuwsche Bank, Lamsvelt 8c Co. te Arnhem.
Behalve dat de directeur en één van de commissarissen wat moraliteit betreft niet bijzonder
gunstig aangeschreven staan, acht men de directeur ook een grote optimist en wellicht
daardoor met de kredietgeving door zijn instelling lichtvaardig. Bovendien is hij nogal specula-
tief aangelegd. In 1909 bestaat er een verlies op speculatie-debíteuren van f.100.000.-; het
bankkapitaal bedraagt dan f. 293.000.-. Financiéle steun van een schatrijke commissaris be-
hoedt de bank meerdere malen voor stakingen van betalingen. Crndanks dat verdwijnt de
reserve door verliezen op deelnemingen in syndicaten en door mislukte speculaties in valuta's.
Door de slechte tcestand op de rubbermarkt, waarin Lamsvelt betrokken is als directeur van
een cultuur-maatschappij, wordt de tcestand nog slechter. Tenslotte treedt de vennootschap in
liquidatie in 1930.92

Banken die bl~en

Vele banken houden het ten slotte niet vol in deze periode maar voor de blijvers is het evenmin
gemakkelijk. Daar zijn sprekende voorbeelden van te noemen.9s De firma W. Timmermans 8c
Zonen te Waalwijk ziet voor haar cliënten, meestal werkzaam in de leerindustrie, de tcestand na

de oorlog verslechteren. Het grootste verlies, groter dan alle andere tezamen, lijdt zij wanneer zij

een plaatselijk krediet uit vrees voor slechte geruchten steeds doorfinanciert. Het verlies van
f. 900.000.- dat zij lijdt, is groot te ncemen gezien het vermogen van de firmanten (in en buiten
de firma) van om en nabij de één miljcen gulden. Wat het verlies dragelijk maakt is de grote
betrokkenheid van de familie bij de firma en de omstandigheid dat de familie een winstgevend
levensverzekeringsbedrijf voert. De Stichtsche Bankvereeniging raakt tegen het einde van 1931

in mceilijkheden wanneer enkele bouwkredieten door de ontwrichting van de hypotheken-
markt niet in vaste hypotheken kunnen worden omgezet. Her-disconto bij de Nederlandsche
Bank biedt hulp en wordt in 1933 weer afgelost. Eigenlijk was haar liquiditeit altijd al gering
door de omvangrijke bedragen aan direct opeisbaar creditgeld, hoge opname bij bankiers en
het ontbreken van deposito's op lange termijn. De Landbouwbank krijgt in 1933 te maken met
ven.ninderde soliditeit van kredieten. De aan haar verstrekte dekkingen bestaan bijna geheel uit
tweede hypotheken en borgstellingen. Die tweede hypotheken dalen in waarde door de daling
van de prijzen van onroerend gced. De borgen, hoofdzakelijk beoordeeld naar inlichtingen door
informatiebureaux, blijken meestal afzonderlijk niet gced te zijn voor het hele bedrag van het
krediet. De rentabiliteit van de bank lijdt onder de bedrijfsinkrimping in de jaren 19SS tm 1936.
Daarnaast zijn er verliezen op kredieten. Toch mcet de dividenduitkering, die anders tot
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reservevorming zou kunnen leiden, doorgaan, zij het matig omdat vele aandeelhouders tevens
deposanten zijn en onrust onder de aandeelhouders de deposito's in gevaar kan brengen.
De Noorder Bank in Alkmaar die in 1928 nog gezond is, ziet in 1932 haar positie venwakken
door haar beduidend belang bij de blcembollenkredieten rondom Anna Paulowna. Die kredie-
ten worden overschreden. Bovendien zijn door de waardedaling van het onrcerend gced van de
bollenkwekers de tweede hypotheken van de Noorder Bank waardeloos geworden. Verliezen
blijven niet uit. Winstinhouding durft de directie niet aan met het oog op opvragingen van
creditsaldi en deposito's. Als zij tenslotte in 1935 het dividend toch passeert komen die
opvragingen gelukkig niet voor. De Utrechtsche Provinciebank brengt in 1933 de aandelen van
f. 250.- naar 150.- terug in verband met drastische afschrijvingen van diverse sedert vele jaren
wankele kredieten. De dividendbetaling die gedurende twee jaar stil staat wordt dan hervat.
De Steenwijker Bank geeft al in het begin van haar bestaan (1914) te grote kredieten. Oorzaak is
mede dat de directeur niet opgewassen is tegen de commissarissen die betrokken zijn bij grote
en later verliesgevende kredieten. Door de na-oorlogse crisis en een gebrek aan technische
kennis lopen enige van die kredieten vast. In 1930 blijkt de reserve verdwenen te zijn en het
kapitaal wellicht aangetast. Het mag nog een geluk voor de bank heten dat zij haar belangrijke
deposito's voor een groot gedeelte niet uit de stad betrekt maar van de bcerenbevolking uit de
omgeving die niet dermate op de hoogte is van alles wat er in de stad gebeurt als de
Steenwijkers. Misschien helpt het ook dat de bank haar deposanten bindt door hoge rentever-
goedingen. In 1982 blijkt van het gestorte kapitaal de helft verloren maar de rentabiliteit is nog
goed. Verarmd komt zij uit de crisis te voorschijn. De Hoornsche Crediet- en Effectenbank
brengt in de na-oorlogse jaren kredieten die voor haar te groot zijn onderbij de Nederlandsche
Handel Maatschappij. Cmdanks die verstandige politiek krijgt zij te maken met verliezen en met
bedrijfsinkrimping. Dat laatste niet alléén van kredieten maar ook van de effectenomzet. Die
bedraagt in 1915 circa f. 50 miljcen en in 1934 nog slechts f. 2 miljoen!
Oscar Smit's Bank in Haarlem en Purmerend neemt na de oorlog een grote vlucht. In 1921 zijn
er al negen bijkantoren maar in 1924 zijn er nog slechts twee vestigingen over. Die bedrijfsin-
krimping leidt dankzij de leiding van Smit niet tot verliezen. De bank is vooral betrokken bij
bouwkredieten en bij lucratieve eierenkredieten. Er zijn zware risico's maar niet zodanig dat de
crediteuren gevaar lopen. De geringe rentabiliteit is nauwelijks te verbeteren door gebrek aan
deposanten en beleggers. De concurrenten beginnen geleidelijk aan ook met het verlenen van
eierenkredieten en Oscar Smit's Bank zoekt na 1928 uitbreiding van zaken in de vorm van
vermeerdering van bouwkredieten. Bij executies ingeval van drie van die kredieten komt zij er
zonder kleerscheuren af. Op de eierenkredieten lijdt zij wel verlies doordat een debiteur valse
balansen overlegt maar ook door de lichtzinnigheid van de directie. Verlies leveren ook de
bloembollenkredieten op waaraan de bank begint in 1931, het crisisjaar voor de bollenhandel.
Beide directeuren van de bank stellen dan in privé bedragen ter beschikking. Stilstand in de
eierenexport levert verlies op in 1932 en 1933 en de middenstandskredieten lopen gevaar in
verband met de dekking die voor het merendeel op tweede hypotheek steunt. De bank besluit
verder te koersen in de richting van het bouwkrediet.
De ontwikkeling van Oscar Smit's Bank is behalve als voorbeeld van crisisafhankelijkheid om
nog andere redenen van belang, en wel in verband met de afhankelijkheid van grootbanken. De
bank ontstaat in 1918 uit de firma Oscar Smit met medewerking van de Incasso-Bank die bijna
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een derde gedeelte van de aandelen bezit, de bank administratief controleert, aan alle kredieten
van belang gcedkeuring mcet hechten en een discontofaciliteit verleent. In 1929 tracht de
Incasso-Bank haar over te nemen. Ondanks de steun van de commissarissen mislukt dat omdat
directeur Smit zich weet te verzekeren van de financiële steun van de procuratiehouder en er in
slaagt een gedeelte van de aandelen die de Incasso-Bank bezit over te nemen. Het voorstel van
de Incasso-Bank is dan van de baan en zij heeft er voortaan niet meer de minste zeggenschap.
Toch is de bank door haar in verhouding tot de omvang van zaken te klein bedrag aan gelden
van derden nog afhankelijk van de hulp van grootbanken of van de Nederlandsche Bank.
Behalve van laatstgencemde en van de faciliteit die de Incasso-Bank blijft geven krijgt zij in 1931
nog steun van de Rembours- en Industriebank te Amsterdam. Ook in 1953 blijkt haar liquiditeit
nog steeds te steunen op de mogelijkheid van herdisconto. Soortgelijk, in de zin van invloed van
grootbanken is het geval van de firma D.Jordaan Fjzn. te Haaksbergen. Die venoekt in 1930 de
Nederlandsche Bank een krediet discontabel te verklaren omdat zij vrij wil blijven van samen-
werking met de Twentsche Bank. Die verklaring krijgt de firma voor een gedeelte van het
krediet en voor korte tijd. Geheel tegengesteld is het gedrag van de firma P.A.G. van Gilse 8c
Zoonen. De Incasso-Bank brengt daar overneming ter sprake maar de firma gaat er niet op in.
Sterker nog, wanneer de Nederlandsche Bank in 19S 1 verder disconteren afhankelijk stelt van
een accountantsonderccek beëindigt de firma de disconto-relatie. Zij heeft bezwaar tegen het
ondericek met als reden `het in opspraak brengen van de firma ter plaatse.'
Provinciale instellingen die zonder grote mceilijkheden de crisis doorkomen, zijn er ook.
Daarvan zijn te ncemen de Sallandsche Bank en Van Ranzow's Bank die voorrichtig te werk
gaan en geheel buiten de zogenaamde oorlogskredietgeving blijven. De firma Van Lanschot
maakt verliezen die zij uit de reserve kan afschrijven. Voorzichtig, solide enkapitaalkrachtig is de
firma de Lange 8c de Moraaz en in soortgelijke termen valt de firma G. Mesdag. Ook Kingma's
Bank wordt gced en vooizichtig geleid. Zij heeft vele gemeenten en waterschappen als clientèle.
Bij alle bovengenoemde instellingen loopt wel de omvang van de kredietverlening in de crisis
terug. Bij Koole 8c Zoon's Bank wordt het kapitaal dan relatief zo groot (de winsten zijn ook
behoorlijk) dat zij in 1934 besluit tot terugbetaling op het aandelenkapitaal.

Oprichting van banken in de provintie

Oprichting van banken komt ook in dit tijdvak voor. Een aantal van 100 nieuwe banken steekt
de kop op en dan vooral in de jaren 1919-1925. Dat wekt verbazing vooral gezien de ongunstige
economische ontwikkeling van 1920 tot 1924. Er komen dan 2 7 banken tot stand, meer dan in
de jaren voor 1919, in een ongunstige economische periode en met een doorgaande en
waarneembare concentratiebeweging in het zicht. Wellicht is het juist de terughoudendheid van
de grootbanken die deze banken, vooral wanneer de economische ontwiklceling na 1923
gunstiger wordt, perspectieven biedt. Niet geheel ondenkbaar is ook dat er sprake is van een
statistische vertekening. De Handelsregisterwet is van 1918. Het handelsregister wordt in de
jaren daarna geleidelijk aan opgebouwd hetgeen wellicht aanleiding geeft tot overwaardering
van het aantal inschrijvingen in die jaren en onderwaardering voor het aantal banken in de
jaren daarvoor. Overwegingen die ter tcetsing nader onderzcek eisen. Wellicht ontbreekt een
economische oonaak.

140



DE BOND VAN 1919 TOT t942: `LANGS DE LIJNEN'

Stand van zaken in 1945

A1 het voorgaande kan wellicht de indruk dcen ontstaan dat er van het provinciale bankwezen
niet veel overblijft. Die indruk zou onjuist zijn. Weliswaar zijn de grote provinciale banken
overgenomen of opgegaan in de grootbanken maar er resteert toch een aantal van 126
provinciale banken. Een deel daarvan bestaat uit bankiers waarvan wij de kapitaalkracht niet
kennen. Maar er zijn ook tenminste 50 naamloze vennootschappen onder waarvan negen met
een gestort kapitaal van meer dan een half miljoen gulden en zes met meer dan een miljoen.
Veel kracht vindt het provinciale bankwezen dus niet meer in haar naamloze vennootschappen.
Instellingen die hun middelen in hoofdzaak aanwenden voor het verlenen van krediet op
onderpand van effecten, zijn onder deze 126 niet inbegrepen.94
Tellen wij iedere particulier en instellingmee die zich bezighoudt met de geld- en effectenhandel
in de provincie dan blijkt die bevolkt te zijn met liefst 349 bankiers, banken en commissionairs
die tezamen beschikken over 1037 vestigingen.95

Landbouu~bankwezen

Waar het algemene bankwezen met grote sprongen een verhouding tot de industrie opbouwt
doet het landbouwbankwezen dat stapvcets ten opzichte van de landbouw. Zij komt er in feite
verder mee. De landbouw beleeft na de oorlog eerst een korte hevige opbloei waarna een
gevoelige terugslag volgt in 1920, enig en geleidelijk herstel na 1924 en een sterke opleving in
1928 en 1929 voordat de grote depressie toeslaat. Dan zorgen overheídssteun, handelspolitieke
maatregelen en crisiswetgeving ervoor dat de tcestand niet absoluut hopeloos wordt. Beter gaat
het na de devaluatie, met de conjuncturele opleving in vele landen en tcenemende handel met
Duitsland totdat in 1938 de neergaande conjunctuur weer alle hoop de bodem inslaat. De
tweede wereldoorlog geeft stijgende verdiensten maar tegelijk intering van het productieappa-
raat. In kwantitatieve zin lijkt de ontwikkelingslijn van het landbouwbankwezen op die van het
commerciële bankwezen. In grote lijn, en afgezien van de wanstaltige spaarbedragen in de
tweede wereldoorlog, verdubbelen de uitzettingen van de boerenleenbanken tot 1930 om
daarna enigszins te dalen tot in 1940. Maar veel geringer in omvang is die daling dan in het
commerciële bankwezen. Zo verandert de verhouding tot de uitzettingen van de grote commer-
ciële banken van 11,5~o in 1920 naar 35,5~o in 1930 en maar liefst 62,2~o in 1938. Bij de
boerenleenbanken zijn trouwens behalve in het begin de tcevertrouwde gelden steeds groter
dan de uitzettingen. Daar ligt een verschil met de grote commerciële banken waar wel
liquiditeitsproblemen voorkomen.96
Maar meer voor de hand liggend dan de vergelijking met de commerciéle banken is, wat betreft
de inleggingen, de vergelijking met de Rijkspostspaarbank en de algemene spaarbanken. In
grote lijn gezien verdubbelen bij alle drie de groepen van instellingen de spaartegoeden van
1920 tot 1940. In 1945 krijgen de Rijkspostspaarbank en de raiffeisen- en bcerenleenbanken een
grote voorsprong die toe te schrijven is aan de veel grotere spreiding van deze instellingen over
het land en een strengere controle op het aannemen van eigenlijk spaargeld bij de algemene
spaarbanken. De verdubbeling in de twee decennia daarvoor gaat gepaard met ups en downs bij
alle drie de bankgrcepen die nog eens het karakter van die periode onderstrepen. Het meest
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rustige heeft plaats bij de Rijkspostspaarbank. Die heeft alleen in 1934, wanneer er veel over
waardevermindering van de gulden wordt gesproken, te maken met een negatief saldo tussen
inleg en terugbetaling; in de onrustige jaren 1939, 1940 en 1941 zijn die negatieve saldi nog
aanzienlijk groter. In 1940 wanneer de liquide middelen ontoereikend zijn om aan de opvragin-
gen te voldcen, mcet een deel van de vaste beleggingen te gelde worden gemaakt door verkoop
aan andere Rijksinstellingen en ontstaat tevens een debetpost in rekening-courant met het
Staatsbedrijf der P.T.T. De algemene spaarbanken stellen in 1921 een zogenaamde `noodrege-
ling' in. Dit gebeurt onder invloed van de dalende koersen van het effectenbezit van de
spaarbanken waarbij enkele van deze een tekort op de balans op mceten voeren. De noodrege-
ling houdt in dat die banken die hun effectenbezit gedwongen te gelde mceten maken door
meer dan gewone opvragingen, en daar verlies op zullen lijden, verschillende soorten obligaties
tot de nominale waarde bij de Nederlandsche Bank in belening kunnen geven. De spaarbank te
Leeuwarden zou de eerste gebruiker van de regeling zijn; daar deed zich blijkbaar een run voor,
maar het gebnuk van de regeling is dan niet nodig omdat de Nationale Bank te Leeuwarden
onmiddellijk financiéle hulp verleent. In 1932 komt er een run voor bij de Nutsspaarbank te 's-
Gravenhage, waar in enkele dagen 6,5 miljoen guldenwordt terugbetaald. In dat jaar is er in het
algemeen trouwens bij de spaarbanken een onderbreking in de stijging van het inleggerstegced
en verder in het mobilisatiejaar 1939 en in de jaren 1940 en 1941. Het bijzondere in de
ontwikkeling van de spaargelden bij de raiffeisen- en bcerenleenbanken in deze periode (die
overigens steeds meer rente opleveren dan spaargelden bij de algemene spaarbanken en veel
meer, ca. 19~0 op eentarief van 2 i12, dan bij deRijkspostspaarbank) zit in het tijdvak 1930-1955. De
spaargelden bij de boerenleenbanken dalen in die periode terwijl zij bij de andere beide
bankgroepen blijven stijgen. Vooral bij de Rijkspostspaarbank is de stijging groot in de jaren
1931 en 1952. Factoren van economische, sociale, psychologische en politieke aard spelen
daarin een rol. De stijgingbij de Rijkspostspaarbank wordt waarschijnlijk mede béinvlced door
de vlucht van buitenlands kapitaal naar Nederland. De stijging bij de algemene spaarbanken
vloeit mede voort uit het vrijkomen van bedrijfskapitaal tengevolge van productie-inkrimping
in vele bedrijfstakken. Deze toeneming wijst erop dat de financiële tcestand van velen in deze
crisisjaren aanmerkelijk beter was dan van de bceren en tuinders.97
In kwalitatief opzicht dient nog gewezen te worden op het netwerk van het landbouwbankwe-
zen waarvan de grcei zich in 1930 al stabiliseert maar dat in 1945 uit 1505 vestigingen bestaat
tegen 602 van de grootbanken in de provincie. Als kwaliteiten treden vooral naar voren de
nadrukkelijke gerichtheid op een gezonde financiéle politiek en in latere tijd op vooizichtigheid
en soberheid met betrekking tot de kredietverlening en de dekking daarachter. Die gestie,
waarvan de oriéntatie op kort en middellang krediet een uiting is en die géinspireerd wordt
door de beide centrales (intensief tcezicht door Eindhoven, meer vrijheid in Utrecht), haalt de
`brandkast van het platteland' ongeschonden door de crisis. Daarmee in samenhang is de
soberheid van de organisatie zelf, blijkend uit de pro Deo vervulling van bestuurstaken, de niet
actieve winstpolitiek en de hoge credit- en lage debetrentes. AJ. van Hengel, directeur van de
Amsterdamsche Bank voorspelt in 1929 een ontgoocheling voor de landbouwbanken door hun
eenzijdige oriéntatie en het geringe verschil tussen debet- en creditrente zodra de landbouw een
lange periode van depressie zal doormaken. Twee jaar later is het W.C. Posthumus Meyjes, die
meent dat door het geringe renteverschil de komst van de funeste gevolgen slechts een kwesáe
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van tijd is. W.M. Westerrnan zegt in 1919 dat het zwakke punc van de boerenleenbanken (en van
alle coi5peratieve krediet) ligt in de samenloop van een bepaalde categorie van de economie bij
één bank. In een periode van malaise worden de deposito's opgevraagd en stijgt de vraag naar
krediet zodanig dat de banken daaraan niet kunnen voldoen. Zij vallen terug op de centrales die
zullenmceten terugvallen op de circulatiebank. Als die helpt met discontobereidheid en zo haar
biljettenomloop vergroot en het economisch leven aan inflatie blootstelt, dcet zij dit op grond
van het belang van een bijzondere maatschappelijke klasseen ten nadele van andere bevolkings-
groepen. De voorspellingen komen ondanks de depressie niet uit. De voorzichtigheid mist haar
stabiliserende en verstevigende invlced op de agrarische sector niet. Natuurlijk zijn er daardoor
kansen gemist maar ook brokken voorkomen. Dat het werkt, bewijst wel het geringe aantal
insolventies van kredietnemers en dat het niet iedereen past, blijkt uit de aandrang van de zijde
van de tuinbouw in dejaren 1925-1930 tot een royalere kredietpolitiek. Tegelijkertijd vormt de
landbouw, zolang het landbouwbankwezen zich daartce beperkt vcelt (wat het in Eindhoven
meer dcet dan in Utrecht en strenger op het gebied van de uiczettingen dan op dat der
spaargelden) de buitengrens van haar expansiemogelijkheid die in deze periode ondanks alles
toch ruimer wordt. Een nieuw gebied dat om rentabiliteitsredenen in de tweede wereldoorlog
bewust wordt ontwikkeld, is het geven van voorschotten aan gemeenten, waterschappen en
polders en zelfs van hypothecaire leningen aan solide dorpsgenoten, zelfs als die' geen boer zijn.
Nieuw is ook naast het bestaande spaar- en kredietbedrijf de oriëntatie op de ontwikkeling van
het betalingsverkeer voor de bceren. De Zuivelbank te Leeuwarden is daar trouwens al eerder
mee bezig.98
Schaduwzijde van de voorzichtigheid in de kredietverlening is dat sommige landbouwers
mogelijkheden zceken bij het commerciéle bankwezen (zie Oscar Smit en de Noorder Banlc
hiervoor) dat daar niet altijd wel bij vaart, of terechtkomen bij instellingen als de zogenaamde
veebanken die wel krediet geven maar tegen hoge beloning. Niettemin biedt het landbouw-
bankwezen mogelijkheden ook bijvoorbeeld voor handelskrediet aan landbouwcoi5peraties en
voor hypotheken maar dan wel via de centrales en speciale instellingen waarvan naast de
bestaande Bcerenhypotheekbank en de Nederlandsche Landbouwbank in 192 7 de CotSperatie-
ve Grondkapitaalbank voor de Landbouw ontstaat. De centrales te Eindhoven en Utrecht, die
overigens niet samenwerken en ookniet rivaliseren maar venvikkeld zijn in een wedloop om het
hele land met een netwerk van banken te overdekken, hebben hun zwaartepunt in de centrale-
bankfunctie van het landbouwbankwezen. Dit betekent behalve het feitelijk in evenwicht
brengen van ingelegde gelden en uitzettingen dat zij in deze tijd een reservoir van deposito's van
de zelfstandige banken opbouwen en die in feite buiten de landbouw uitzetten in effecten maar
ook bij gemeenten, provincies en rijksoverheid (vooral in de tweede wereldoorlog). Zo raakt de
landbouw uit haar financiële isolement. Bij de centrales komen ook de winsten van het
landbouwbankwezen op de balansen. Behalve de taak als centrale fungeren zij als denktank,
geven advies, oefenen controle uit en geven richtlijnen. Dit ook al verschaft het landbouwbank-
wezen een voorsprong op de kleine handelsbanken die voornamelijk aan zichzelf overgeleverd
zijn.99
Behalve in de directe relatie via de geldmarkt is er nauwelijks een verhouding met andere
banken. De uitzonderingen zijn des te interessanter en hebben rechtstreeks te maken met de
tegenslagen in de overige bankwereld. Allereerst is er het debácle van de Bossche Hanzebank in
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1923 waar de centrale te Eindhoven een grote vordering op heeft. Die blijkt terdege gedekt

maar wat bovendien blijkt, is dat abnormale opvragingen ook na alarmerende persberichten

bijna alléén door buitenstaanders (niet-boeren en tuinders)gedaan worden. De centrale ziet dat

als blijk van vertrouwen van de leden. Schichtig geworden door de op andere bankinstellingen

geleden verliezen trekt de Nederlandsche Bank in 1925 de discontofaciliteiten van de centrales

in. Gebrek aan kapitaal is het argument. De ledenaansprakelijkheid die niet contant aanwezig is
en die men kan ontgaan helpt niet en van reservevorming zou onvoldcende sprake zijn. Dat is

hartige kritiek Voor Eindhoven is het geen probleem, de Utrechtse centrale krijgt een faciliteit

bij de Incasso-Bank. Wanneer de faciliteit in 1929 hersteld wordt, maakt de Utrechtse centrale

er alleen in 1932 nog gebruik van. Zij leent van de Nederlandsche Bank op effectenondeipand.

Een derde crisis-confrontatie treedt op wanneer door de val van het EngeLse pond in september

1931 een algemene angst zich van het beleggend publiek meester maakt. Hce plaatselijk één en
ander is, blijkt wel wanneer vooral geldonttrekking plaats heeft bij die boerenleenbanken die in
de omgeving van bankinstellingen gevestigd zijn die het niet redden: vier kassiers in Zeeland, de
Kamper- en Zwartsluizer bank, de Boazbank in Vlaardingen, de Middenstandsbank te Alblasser-
dam en het debácle van de Handels- en Landbouwbank te Gorinchem. Het vertrouwen blijkt

weer uit het feit dat de opvragingen bij de bcerenleenbanken nogal meevallen in vergelijking

met die bij andere spaarbanken en ook is het niet plotseling, zoals in geval van nood te

verwachten valt. Toch raken ook hier en daar bcerenleenbanken in zodanige moeilijkheden dat
van een deb~cle kan worden gesproken want ook bij het landbouwkredietwezen komt lichtvaar-
dige kredietverlening voor. Maar in zijn totaliteit gezien komt het de moeilijke jaren goed
door. ~ ~

Middenstandsóankmezen

De ontwikkeling van het middenstandsbankwezen vertoont een ander karakter dan die van de

provinciale banken en van het landbouwkredietwezen. Na een onstuimige groei verongelukt
het om zich daarna door middel van de Nederlandsche Middenstandsbank bescheiden te
ontvouwen. De grotendeels rondom en in de centrales van eigen Rooms-Katholieke, neutrale en
protestantse signatuur gegroepeerde banken waarvan het aantal toeneemt, zien hun kredietver-

lening in de oorlogsjaren gemiddeld met zeventig procent per jaar tcenemen en in het jaar 1919

nog met vijftig procent. De inkrimping van het zelfstandige provinciale bankbedrijf vormt

eveneens een voorname oorzaak. HJ.M. Janzen wijdt er bij zijn promotie over `Het midden-
standsbankwezen in Nederland' in 1923 zelfs een stelling aan.lo~ De aanbeveling van de

middenstandsorganisaties om coi5peratieve kredietbanken op te richten vindt meer gehoor

naarmate de concentratie in het overige bankwezen vordert. Deposito's spaargelden stijgen

snel. De grootbanken maken zich met een al te gemakkelijk beroep op het weinig lonende

karakter of het gebrek aan deugdelijk onderpand van kredieten aan kleinhandel en kleine

nijverheid van het probleem af. Dat schijnt overigens laterbeter te worden en in de provincies-

tadjes en dorpen schijnen de filialen van grootbanken zich, bij gebrek aan betere mogelijkheden
overigens, met meer ijver tce te leggen op het middenstandskrediet dan elders. Maar als de

grootbanken het al dcen, bij relatief grote geldruimte, zullen zij die kredieten weer intrekken

indien er elders meer te verdienen valt. Bijkomende factor voor de ontwikkeling van de
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middenstandsbanken is de hulp van de Nederlandsche Bank in de zin van een welwillende
houding ten opzichte van het disconteren van promessen, maar ook de steun van de regering in
de vorm van subsidies en garanties ten opzichte van de Nederlandsche Bank en de gemeenten
Amsterdam en 's-Gravenhage. Dat het middenstandsbankwezen voldoet aan de eisen van de
middenstand blijkt wel uit de afnemende discrepantie tussen de bij de banken gevraagde - en
door hen verleende kredieten. ALs onderpanden zijn borgstellingen favoriet, gevolgd door

eerste hypotheken, cessies en tweede hypotheken (eventueel met borgen). Soms zijn ook
polissen van levensverzekeringen, effecten, incassowissels met borg, gcederen en promessen
onderpand. Van reservevorming is bij de middenstandsbanken door de felle concurrentie geen
sprake.lo2
In 1920 en in 1921 is de groei van de kredietverlening nog ongeveer tien procent per jaar voor

het totaal maar voor enkele banken is ze al negatief. De deposito's en spaargelden blijven op
peil. Na die jaren raakt het middenstandsbankwezen in mceilijkheden en dreigt geheel vernie-
tigd te worden. De algemene prijsdaling, gevolgvan afzetmceilijkheden, tast de rentabiliteit van

de middenstand ernstig aan. De tijdsomstandigheden komen door de onevenwichtigheid van

het geheel des te harder aan. De weinige eigen middelen, de eenzijdige gerichtheid op handels-

en industriéle kredieten en de grote tceneming van tcevertrouwde gelden die men in eigen
kring en te gemakkelijk uitzet, zijn daarvan oorzaken. Het in eigen kring uitzetten van uit

dezelfde groep verkregen middelen laat nu weinig uitwegen open. Een degelijke organisatie is

door de snelle groei nogniet gevormd en velen in de leiding hebben onvoldoende kennis van en

ervaring in bankzaken hetgeen tot ongezonde kredietverlening leidt. Als dan het vertrouwen
van het eigen publiek gaat slinken (door sommigen desertie gencemd) raakt het middenstands-
bankwezen zijn basis kwijt. Niet het slechtste stuk van de basis overigens want de beter

gesitueerden kunnen soms terecht bij andere banken zodat de minst krachtigen overblijven. De
minder gemakkelijke houding van de Nederlandsche Bank met betrekking tot de jaardisconto-
mogelijkheid is ook niet bevorderlijk voor het geheel.los
In 1923 moeten de Hanzebanken te 's-Hertogenbosch en Utrecht surséance van betaling

aanvragen welke gevolgd wordt door faillissement. Bij die gelegenheid weet het blad `De

Bedrijfseconoom' te melden dat de administratie van de Hanzebank te Utrecht diverse eigen-
aardigheden bevat. De accountant rapporteert bij voorbeeld winst over de jaren 1921 en 1922
terwijl er aanmerkelijke verliezen zijn. Eén van de overwegingen is dat daardoor in het belang
van alle betrokkenen een catastrofe kan worden voorkomen die hij op dat moment nog

afwendbaar acht.104 Een jaar later begint de liquidatie van de Hanzebank te Delft. De Centrale

Boazbank komt na reorganisatie in 1923 weer op krachten. De positie van de Algemene
Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand blijkt in 1925 alleen te handhaven door
bijzondere steun van de Nederlandsche Bank onder verhoging van een al geruime tijd lopende

staatsgarantie. De keuze voor de Staat is vervolgens liquideren en het verlies voor zijn rekening

nemen of verhoging van de garantie in de verwachting van verbetering van de tcestand. De

tweede oplossing leidt in 1927 tot één centrale middenstandskredietbank, de Nederlandsche
Middenstandsbank, waarin de lopende zaken van de nog bestaande centrales overgenomen
worden. Zij zalde drie zuilen in haar bestuur gelijkelijk laten vertegenwoordigen en gaat werken

vanuit zuiver commerciële beginselen, vanuit een gecentraliseerde organisatie en met staatsga-

rantie. Daarnaast blijven nog 76 zelfstandige middenstands- en Boazbanken bestaan waarvan er
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op het einde van 1937 24 door de centrale middenstandsbank zijn overgenomen, vijf buiten
haar om liquideren en nog 4 7 een zelfstandig bestaan voeren. De centrale organisatie telt in dat
jaar 62 kantoren en haar dochterinstelling de Nederlandsche Middenstands Spaarbank heefr
108 agentschappen.1os
Buiten de hulp aan de middenstand via de níeuwe centrale instelling is de staat nog actief in de
garantie van kredieten waarin via de normale kredietverlening op zakelijke basis onvoldcende
kan worden voorcien omdat er geen bankabele dekkingsmiddelen zijn of omdat het krediet te
klein is en daarom te kostbaar. Die kredieten lopen meestal via de Nederlandsche Midden-
standsbank; voorbeelden zijn het Bijzonder krediet in 1915, het Crisiskrediet in 1934 en het
Werkfondskrediet van 1935. Zodoende financiert deze bank ook vaste activa. De door de groei
noodzakelijk geworden uitbreiding van de eigen middelen wordt door de regering verstrekt.
Het publiek toont, vanwege het geringe rendement, geen belangstelling voor de aandelen; van
het beginsel van eigen hulp in de kringen der zelfstandige kleine ondernemers is op dit moment
niet veel meer te bekennen. De staatsgarantie vervalt en de staat krijgt de meerderheid van de
preferente aandelen waardoor de bank niet geheel, maar wel in overwegende mate een
staatsinstelling wordt. ~~
W.C. Posthumus Meyjes, hoofddirecteur van de Nederlandsche Middenstandsbank, kent die
bank ook een opvoedende taak toe, vooral op bedrijfshuishoudkundig en administratief terrein.
Vrijwillig doet de middenstander aan die gebieden niet veel en deskundige adviezen volgt hij
niet gemakkelijk op. Via de debiteur-crediteur verhouding zou men hier een krachtige invloed
kunnen uitoefenen. Bovendien kan men een te sterke uitbreiding van het aantal middenstan-
ders terugbrengen door nauwkeurige selectie, omdat men beter een klein aantal zeer gcede dan
een groot aantal half ofgeheel dubieuze cliénten kan hebben. Dat het niet gemakkelijk is blijkt
wanneer het bedrijfsleven verzucht dat de handeldrijvende middenstand te gemakkelijk krediet
heeft kunnen krijgen waardoor een overmaat aan winkels is ontstaan. De kleine nijverheid
daarentegen zou zich juist beter hebben kunnen ontwikkelen bij gemakkelijker krediet. io~
De ontwikkeling in het middenstandsbankwezen neemt niet weg dat er nog zelfstandige
middenstandsbanken blijven bestaan, soms een doorn in het oog van het georganiseerde
middenstandsbankwezen. J.G. de Hoop Scheffer, voorzitter van de Raad van Tcezicht voor de
Nedertandsche Middenstandsbank zegt er in 1938 in een vemouwelijke enquête iets over.
Onder andere dat de vele kleine nog bestaande middenstandsbanken geenvoldoende waarborg
bieden voor de duurzame veiligheid van aan hen door het publiek toevertrouwde gelden. Bij
deze bestaat een wanverhouding tussen de kredietverlening enerzijds en de verhouding tussen
vreemd geld en kapitaal en reserves anderzijds. De leiding bestaat meestal uit ondeskundige
personen.108 Interessant is hier de uitzondering. Er zijn enkele kleine middenstandsbanken die
in de loop derjaren uitgroeien tot handelsbanken. Eén van de meest belangrijke middenstands-
banken voor de oorlog is de CotSperatieve Middenstands Credietbank van 1908 te Gronin-
gen. ~ 09 Zij begint als codperatieve instelling met de bedoeling krediet te verlenen aan de leden.
De grootindustrieel J.E. Scholten is bestuurslid en voonitter. In 1920 wil meri ook krediet
verstrekken aan niet-leden, zodat het cot5peratieve karakter moet verdwijnen. Vele kredietne-
mers vcelen namelijk niet voor die last. Bovendien kan noodgedwongeri lidmaatschap via
stemrecht ongewenste invloed op het bestuur van de bank hebben. Zij heet dan voortaan
Middenstandsbank. In 1939 wordt dit, wanneer de invloedssfeer regionaal is: Groningsche
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Bank voor Handel- en Nijverheid N.V. De directeur sinds 1935 is afkomstig uit het grootbankbe-
drijfen de bank gaat nieuwe terreinen betreden. Een incasso-afdeling is er al sinds 1913 en een
effectenbedrijf sinds 1923. Een verzekeringsbedrijf vcert zij sinds 1935 en vanaf 1937 wil zij
deelnemen in andere ondernemingen. Er zijn in dat jaar zeven agentschappen. De bank maakt
in al die jaren nooit verlies. In 1956 sluit zij zich aan bij de Nederlandsche Middenstandsbank.
Een andere bank die van middenstandsbank evolueert naar handelsbank is de Haarlemsche
Boazbank (opgericht in 1929) die sinds 1938 als handelsbank te beschouwen is en dan Nassau
Bank heet. Zij wordt in 1947 opgeheven.I Io

Het middenstandsbankwezen disconteert normaliter via de centrales bij de Nederlandsche
Bank. De Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, opgericht in 1904 en sinds 1917 Zaanland-
sche Bank geheten, beschikt over een eigen discontotcelating. Zij groeit aanvankelijk voorspoe-
dig maar verliest haar kapitaal en reserves door stroppen op te grote kredieten in 1925. In 1927
financiert zij haar kredietverlening van ongeveer twee miljcen gulden met een kapitaal van
driehonderdduizend gulden, een creditsaldo van zevenhonderdduizend, een obligatielening van
vijfhonderdduizend en een discontofaciliteit van vijfhonderdduizend gulden. Behalve dit bes-
taat er een reserve voor dubieuze debiteuren van vierhonderdnegenduizend gulden. Wanneer
de positie in 1933 nog slechter is, geeft de Nederlandsche Bank in overweging aansluiting te
zceken bij de Nederlandsche Middenstandsbank. In 1934 is het vermogenstekort drie honderd-
vijftigduizend gulden en de Nederlandsche Bank blijft helpen. In 1936 is het tekort vierhonderd-
vijftigduizend gulden. Dan overtuigt de Nederlandsche Bank haar ervan dat verdere voortzet-
ting van zaken de belangen van spaarders en andere crediteuren afbreuk doet. De bank vraagt
surséance en de opheffingvolgt in 193 7.1 I 1 Bij deze middenstandsbank valt dan niets meer uit te
delen omdat het kapitaal verdwenen is: spaarders, krediteuren en obligatiehouders zijn gedu-
peerd. Bij het middenstandsbankwezen is in het algemeen de cotiperatieve vorm het meest in
overeenstemming met het onderlinge karakter. Bij liquidatie van zo'n bank zou er een garantie
voor rechthebbenden zijn in de aansprakelijkheid van de leden. In de praktijk blijkt die garantie
echter van geringe waarde. De invordering van de omslag aan de leden gaat gewoonlijk met
grote moeilijkheden gepaard. J.G. de Hoop Scheffer zegt het in 1938 nog sterker: `Met
uitzondering van het bcerenleenbankwezen leent het kredietbedrijf zich weinig om op coópera-
tieve grondslag gevestigd te worden. Bij de liquidatie van verschillende Boaz-banken waren de
resultaten van de uitwinning der leden bedroevend. Bovendien waren in vele gevallen de
coSperanten tevens kredietnemers zodat de insolventie van cot5peranten tevens het actief van
de banken, bestaande uit vorderingen op kredietnemers, aantastte.'l I2 Voor een kredietinstel-
ling verdient de vorm van de naamloze vennootschap de voorkeur, stelt G.M. Verrijn Stuart. I Is

En dat gebeurt. Steeds meer middenstandsbanken nemen die vorm aan.

Overschrijvings- en incacsoverkeer

Tot slot vraagt nog de turbulente beweging in het overschrijvings- en het incassoverkeer de
aandacht. In 1918 krijgt het overschrijvingsverkeer er een dimensie bij in de vorm van de
Postchèque- en Girodienst (PCGD). Aanvankelijk doen alle (370) postkantoren als girokantoor
dienst en vceren zij de volledige administratie van de eronder ressorterende rekeningen. Dat
heeft het voordeel dat lokaal geldverkeer snel kan worden uitgevoerd. Nadelen zijn de gecom-
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pliceerde en kostbare administratie en controle zodat men in 1924, na een mislukte eerdere
poging, overgaat op een gecentraliseerd systeem waarbij alle postrekeningen naar het Centrale
Girokantoor te 's-Gravenhage worden overgebracht. De dienst wordt ongeveer eenjaar geslo-
ten voor deze systeemwijziging. Daarna veirichten de postkantoren alleen nog kassiersdiensten
in verband met het aannemen van stortingen op postrekeningen en het uitbetalen van chèques.
De PCGD vertoont een ononderbroken bloei van 100.000 rekeningen in 1923 tot een half
miljoen in 194 7 om zich daarna expansief uit te breiden. Rekeninghouders worden onder steeds
bredere lagen van de bevolking gevonden. Een en ander gaat gepaard met een aanzienlijk voor
belegging aan te wenden saldo, waarvan de opbrengst de financiële kurk is waarop de PCGD
drijft. Het overschrijvingsverkeer kan daarom voor de rekeninghouders kosteloos zijn, terwijl
de dienst zelfs tot 1925 enige creditrente vergoedt. Na 1923 zijn de exploitatieresultaten beter
dan in eerdere jaren die, op 1919 na, met verlies worden afgesloten. Hce groot het in haar
gestelde vertrouwen is, blijkt wel wanneer bij haar in tijden van vertrouwenscrisis niets
merkbaar is van versterkte opvraging van gelden. ~~ 4
Behalve de PCGD bestaan op soortgelijke leest geschoeide gemeentelijke girodiensten te
Amsterdam, Zaandam, Bussum en Arnhem. Zij zijn het vervolg van de in sommige gemeenten
bestaande ophaaldiensten voor het innen van gelden voor gemeentelijke diensten. Streven naar
centralisatie van het kasbeheer leidt soms tot gemeentelijke girodiensten of tot ophaal- en
stortingsdiensten met beperkt giroverkeer. Als meerdere gemeenten in 1929 gaan streven naar
een eigen girodienst, stelt de overheid daar, uiteindelijk via de Girowet van 1936, paal en perk
aan om maatschappelijke verspillíng te voorkomen. Behalve het girokantoor van de gemeente
Amsterdam (1916) kunnen de meeste kantoren zich niet naast de PCGD handhaven en worden
zij voor het merendeel in de jaren dertig opgeheven. Het Amsterdams Girokantoor leidt een
bloeiend bestaan. Het krijgt enigszins het karakter van een depositobank omdat het behalve op
girorekeningen ook gelden à deposito aanneemt welke in hoofdzaak worden aangewend voor
het verlenen van voorschotten aan gemeentediensten. Zo raakt zijn liquiditeit in 1922 en 1931
zcek. Niet voor niets stelt de Girowet van 1936ook beperkingen aan de mogelijkheid girogelden
te gebruiken ten behoeve van de gemeenten. Overigens heeft de Girowet niet de bedceling
maar wel de werking van een beperking in de oprichting van gemeentelijke girodiensten. De
uitdrukkelijke bedoeling is niet om de concurrentie voor de PCGD te beperken maar om voor de
gemeentelijke diensten dezelfde voorwaarden in het leven te rcepen aLs voor de rijksdienst. i~s
De Girowet 1936 heeft eveneens betrekking op de rente- en beleggingspolitiek van de girodiens-
ten. De gemeentelijke girodienst mag hoogstens 1~6 rente vergoeden; bij de rijksgiro is die
vergoeding vrijgelaten. De regering wilde aanvankelijk geen rentevergceding tcestaan omdat zij
aanleidinggeeft tot ongewenste tcestanden maar zwicht hier voor het verzet van de gemeenten.
Wat betreft de beleggingspolitiek geeft de Girowet ook voorschriften. Practisch gesproken is het
beleggingsveld beperkt. Vanaf de oprichting belegt de rijksgiro voornamelijk bij Rijk en
gemeenten op lange en korte termijn. De wettelijke regeling moet waarborg geven voor een
goede liquiditeit. Tot dan tce heeft het op langere termijn uitzetten van kortlopende middelen
nog geen mceilijkheden opgeleverd. i i 6
Het giroverkeer van de banken is in deze periode nog een voortvlceisel van hun kredietverle-
ning. Zij zijn eigenlijk steeds bereid betalingen voor hun cliënten te vercorgen maar de
belangstelling is enigszins beperkt tot het overrnaken van `grote' bedragen. Verder neemt bij
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hen speciale dienstverlening, zoals het venorgen van de aan- en verkoop van effecten en van het
internationale betalingsverkeer, steeds een grote plaats in. Speciaal gericht op het betalingsver-
keer zoals de PCGD zijn zij niet, met uitzondering van de bcerenleenbanken die veel rekening-
houders onder hun cliénten tellen die qua karakter en betalingsgedrag vergelijkbaar zijn met
postgirorekeninghouders. ~ 1~ De verklaring van de afiijdige houding der banken op dit gebied
ligt niet alleen in de onbekendheid van het grote publiek met het doen en laten van de banken
maar ook aan een zeker conservatisme bij de banken zelf, dat overigens geschraagd wordt door
zakelijke motieven. Girale betalingen vergen nog omslachtige administratieve handelingen met
veel handwerk en zijn daardoor kostbaar, hetgeen nog extra gecompliceerd is door de opbouw
van het bankwezen uit een groot aantal zelfstandige instituten. Dat vergt extra handelingen bij
giro-opdrachten van de ene naar de andere bank. Zelfs de clearing tussen de banken in de grote
steden in het begin van dejaren twintig (in Rotterdam al in 1910) via de Nederlandsche Bank en
de voortschrijdende concentratiebeweging kan daarvoor niet voldoende scelaas bieden. Duur-
makend is ook het fiscale zegel waar de PCGD geen last van heeft. Voor de banken is het
betalingsverkeer meer een service dan een inkomstenbron. Dit is ook de reden dat de poging
van de algemene banken om in 1923, wanneer de centralisatie van de PCGD aanvankelijk
mislukt, de behartiging van het algemeen giroverkeer over te nemen, mislukt. Niettemin
propageren in 193 7 een groot aantal banken het bankgiroverkeer door ingebnukname van
eenvoudige uniforme formulieren. Wellicht in verband met de terugloop van andere inkom-
stenbronnen. Pas na de tweede wereldoorlog ontwaakt de belangstelling voor het bankgiro
werkelijk. ~ ~ 8
In het incassobedrijf is naast de P.T.T. Van Gend 8c Loos actief. De P.T.T. verlaagt haar tarieven
in 1919 maar in de loop der jaren naderen de postale tarieven die van de banken (die hoger zijn)
hetgeen tot een daling van het aantal door de postdienst te innen kwitanties leidt. Hoewel de
banken geen lonende incasso-afdelingen hebben, vceren zij dit bedrijf toch uit service-overwe-
gingen. De reclame die in een dergelijke portefeuille zit, is relatief zo goedkoop dat men er
meestal de beslommeringen en moeilijkheden voor over heeft. In de jaren dertig geeft de P.T.T.
kortingen om de deelneming aan de postkwitantiedienst te stimuleren die zij overigens in 1945
in verband met de slechte financiële tcestand van het bedrijf weer intrekt. Bijna vanzelfspre-
kend wordt de kwitantiedienst langzamerhand ook meer uitgevoerd met girokwitanties (sinds
1926) en gaan na de tweede wereldoorlog bijna alle gelddiensten van de PTT over naar de
PCGD. De eerste stoot tot automatische (incasso~verschrijvingen geven de Haagse gemeente-
bedrijven die de door rekeninghouders te betalen bedragen opgeven aan het postkantoor dat
daarna voor overschrijving zorgt. i 19

De Bond van 1919 tot 1942

1. Doelbewust geen werkgeversorganisatie en geen confessionele bemoeiingen

In de na-oorlogse jaren breiden collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werkne-
mers zich onder invlced van de economische opgang in het algemeen sterk uit.120 Hcewel
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slechts enkele Bondsleden moeilijkheden ondervinden van de steeds vaster aaneengesloten
organisaties van het personeel, besluit het Bondsbestuur in actie te komen. Een poging de
zusterverenigingen daarbij de betrekken stuit afop de weigering van de Amsterdamse vereni-
ging. Het bestuurslid A. van der Boon ontwerpt een collectief arbeidscontract.12 ~ De inhoud van
het contract werpt enig licht op de salarisverhoudingen in het bank- en commissiebedrijf. De
minimum-salarissen zijn voor vrouwen op driekwart van die van de mannen gesteld. Gelijkstel-
ling acht het bestuur ongerijmd vanwege de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daar-
naast zijn er vijf leeftijdsgroepen. Het salaris van iemand in de hoogste klasse bedraagt 2350
gulden per jaar tegen 300 gulden per jaar voor de bediende jonger dan achttien jaar. Dit zijn
bedragen die gelden in de grote steden zoals den Haag, Utrecht, Groningen en Haarlem. In
gemeenten als Alkmaar, Almelo en dergelijke zijn de salarissen ongeveer 15 procent minder en
in plaatsen als AaLsmeer en Alphen aan de Rijn is het nog eens 15 procent minder. In de kleinste
plaatsen zijn de salarissen ongeveer de helft van die in de grootste steden.
Het is de bedoeling van het bestuur dit arbeidscontract aan de leden aan te bieden zodat er een
algemene lijn in de salarisvaststelling zal komen. Men heeft dan een gemeenschappelijke
houding tegenover de werknemersorganisaties. Zodoende lijkt het er op dat de Bond begint op
te treden als werkgeversorganisatie in de zin van service-instituut. Collectief onderhandelen
voor de leden ligt namelijk niet in de bedceling. Maar de beweging zet niet door. Vragen van
Bondsleden zijn er op dit teirein nauwelijks. De uitzondering die de regel bevestigt, is het
verzcek om hulp van de Geldersche Credietvereeniging waar in 1920 de Nationale Bond van
Handels- en Kantoorbedienden ageert.122 Het is de enige uitzondering. Reden genceg voor het
Bondsbestuur om zich niet in te laten met bij voorbeeld Mercurius die poogt tot overleg te
komen aangaande een collectief arbeidscontract. t 2s Dit gedrag stemt overeen met de algemene
tendentie in handels- en kantoorbedrijven. Vrijwel algemeen stellen werkgevers en werknemers
daar de arbeidsvoorwaarden individueel vast. Slechts af en tce hebben de organisaties van
handeLs- en kantoorbedienden contact met de werkgevers en soms met de bestaande organisa-
ties van werkgevers terwijl zij ook verschillende keren pogingen aanwenden om min of ineer
algemene regelingen van salaris- en andere arbeidsvoorwaarden ingevoerd te krijgen. Het
geheel is niet van dien aard dat men van bepaalde organisatorische verhoudingen mag spreken.
In dit beeld past ook de achterblijvende organisatiegraad van handels- en kantoorbedienden. i 24

Vanaf deze tijd, in 1920, tot in de tweede wereldoorlog verstomt de bemoeienis van de Bond op
het terrein van de arbeidsverhoudingen tussen zijn leden en de bedienden geheel. In de oorlog
raakt de Bond er wéér bij betrokken. Er ontstaan dan moeilijk op te lossen problemen met het
personeel. Bij de Bank van Doijer 8c Kalff bijvoorbeeld vertrekken voor de mobilisatie vijf
personen voor wie men drie nieuwe krachten aanstelt. Wanneer de gedemobiliseerden terugko-
men, is het personeel voor normale omstandigheden al drie man teveel. Maar er zijn geen zaken
te dcen enhet geven van ontslag is verboden. Voor dit soort gevallen wordt het secretariaat van
de Bond door de Directeur-Generaal van de Arbeid aangewezen als vertrouwensinstantie voor
ontslagverleningen door leden van de Bond. i25
Van weinig betekenis zijn de activiteiten van de Bond op het gebied van de arbeidsverhoudin-
gen in relatie tot overheidsmaatregelen. Wanneer bekend wordt dat de uitvcering van de
Arbeidswet 1919 betekent dat men na één uur op zaterdag geen bedienden meer op kantoor
mag houden, laat men die zaak aanvankelijk zelfs rusten omdat de Amsterdamse vereniging van
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een request aan de regering niets verwacht. Twee jaar later zendt men in samenwerking met de
beide zusterverenigingen en de twee bankiersverenigingen een request aan de minister van
arbeid om de Arbeidswet niet voor kantoren in te vceren.126 De zaak blijft rusten tot in 1937.
Dan mogen kantoorbedienden niet langer dan 8112 uur per dag en 48 uur perweek werken. Het
werken op zaterdag na één uur is verboden. Maar er zijn ontheffingsmogelijkheden. De Bond
stuurt zijn leden een circulaire met instructies hce daar optimaal gebruik van gemaakt kan
worden. Dat levert de nodige ontstemming op bij de Algemeene Ned. Bond van Handels- en
Kantoorbedienden die niet schroomt de circulaire openbaar te maken. Consequenties heefc het
verder niet.127 In deze en andere gevallen geeft het Bondsbestuur wel enige service aan zijn
leden maar treedt het nergens op als organiserende instantie. Zo is ookde steun op te vatten die
het bestuur geeft aan een poging van de Vereeniging Centraal Beheer om de leden te winnen
voor de oprichting van een organisatie die ten dcel heefr het risico over te nemen dat
voortvlceit uit een eventueel in te vceren Ziektewet. Hetzelfde gebeurt wanneer het personeel
op de kantoren mcet worden vercekerd tegen ongevallen krachtens de Ongevallenwet.128

De Roorresch-Katholieke Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel

Van confessionele bemoeiingen is de Bond al even afkerig als van die met werknemersorganisa-
ties. Wanneer in de na-oorlogse jaren associaties ontstaan van Katholieke en Protestants-
Christelijke werkgevers wordt de Bond benaderd door de Roomsch-Katholieke Vereeniging
voor den Geld- en Effectenhandel. Deze vereniging is een initiatief van het Roomsch-Katholieke
Verbond van Werkgeversvakvereenigingen. Zij beoogt de belangenbehartiging van katholieke
bankiers, kassiers en commissionairs als economisch doel en de afsluiting van C.A.O.'s op het
gebied van de geld- en effectenhandel als sociaal dcel. Achterliggende drijfveer is de wens te
komen tot katholieke organisatie. In verband met de tweede doelstelling nodigt zij in 1919 de

werknemersorganisaties uit om overleg te plegen aangaande de arbeidsvoorwaarden teneinde

tot het afsluiten van een C.A.O. te komen. Op economisch gebied schenkt zij aandacht aan de
voortschrijdende bankconcentratie die volgens haar tot gevolg heeft dat het zich in katholieke
handen bevindende geld- en effectenwezen steeds sterker slinkt.129 In haar pogingen de
katholieke bankiers te organiseren stuit zij op de Bond, de zusterverenigingen en de twee
bankiersverenigingen. Het blijkt haar al spoedig dat de katholieke bankiers in die verenigingen
alleen al georganiseerd zijn omwille van de tariefafspraken. Debisschop van Haarlem, Mgr. A.J.
Callier, stemt er op haar verzcek mee in dat de katholieke bankiers lid mogen blijven van de

verenigingen waarvan zij economisch afhankelijk zijn maar hij benadrukt dat er op moet

worden aangestuurd dat zij daarin geen bestuursfuncties vervullen. De katholieke bankiers

treden ondanks deze tegemcetkoming niet toe tot de R.K. vereniging, wellicht naar deze zelf
verrncedt omdat zij haar werkzaamheden begon in de sociale richting.ISO De Katholieke
Vereeniging zoekt vervolgens toenadering tot de Bond. Het bestuur, bestaande uit de voorzitter

M. Verberk (directeur van de Hanzebank te Den Bosch), de secretaris, Mr. C.P.M. Romme en de

bestuursleden D.CJ. van Dijk (directeur van de Noorder Bank te Alkmaar) en H.LA. Dullaert

(van de Commanditaire Bankvereeniging H.LA. Dullaert 8c Co. te Amersfoort) worden in een
Bondsbestuursvergadering ontvangen. Zij benadrukken dat de leden van de katholieke vereni-
ging geen Bondslid kunnen zijn omdat een katholieke werkgever op katholieke grondslag
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georganiseerd behoort te zijn. Dit betekent ook dat de katholieke bankiers niet kunnen
deelnemen aan de Incasso-overeenkomst. Dat is in hun nadeel. De katholieke vereeniging
meent nu een oplossing gevonden te hebben door zichzelf op te laten nemen in die overeen-
komst zodat haar leden daarvan kunnen profiteren zonder lid te hoeven zijn van de Bond. Het
Bondslidmaatschap beschouwt níen overigens als een tussenstap. Het is slechts nodig totdat de
katholieke organisatie zelf voldoende georganiseerd is. Het Bondsbestuur vcelt zich voor een
dilemma geplaatst. Niet-tcelating van de katholieke vereniging betekent dat men concurrentie
kan verwa.chten. Tcelating betekent dat de Hanzebanken het Bondslidmaatschap op zullen
zeggen omdat zij dan via de katholieke vereniging tcegang tot de overeenkomst hebben. De
Amsterdamse vereniging raadt de Bond aan om niet op het voorstel in te gaan. G.A.W. van
Lanschot (katholiek bankier) zegt dat verschillende katholieke bankiers en commissionairs geen
lid zijn van de katholieke vereniging. Hij ncemt het maar een beetje plagerij. Het Bondsbestuur
stemt met drie leden voor en acht tegen, de tcelating af. Men neemt aLs standpunt in dat de
Bond geen organisatie van werkgevers is maar alleen berust op een contract tussen drie
organisaties die technische punten onder elkaar regelen. Met godsdienstige gevoelens bemceit
menzich niet. l s~ De katholieke vereniging schat dan de kansen op een bloeiende vereniging niet
hoog meer in maar besluit nog een laatste poging te wagen om debankiers op haar grondslag te
organiseren. Zij vraagt een aanbevelingsbrief van het episcopaat die C.P.M. Romme aLs intro-
ductie bij de katholieke bankiers en effectenhandelaren kan bezigen. Maar hcewel het episco-
paat de aanbeveling tot toetreding na veel aandrang tenslotte geeft, vernemen wij daarna niets
meer van de Rooms-KathoGeke Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel. Even later hceft
dat trouwens niet meer te verbazen. Immers haar voorzitter M. Verberk is directeur van de
Hanzebank te Den Bosch die op dat moment al in ongunstig vaarwater zit en haar penningmees-
ter H.LA. Dullaert is directeur bij de Centrale Crediet- en Landbouwbank die slecht loopt en in
1922 failliet verklaard zal worden.ls2

2. Nieuwe tarieven, geschonden verhoudingen

De effectenhandel is de financiéle kurk waar de zaken van de Bondsleden op drijven. De
oprichting van de Bond in 1903 is juist bedoeld om die bedrijfstak in de provincie veilig te
stellen. De provisieovereenkomst van 1914 karakteriseert de Amsterdamse commissionairs als
grossiers en die te Rotterdam en in de provincie aLs detaillisten. Zij zijn gezamenlijk georgani-
seerd ten opzichte van de klant met onderling minimum-prijsafspraken waaronder ook valt dat
de groothandel de klant alleen mag bedienen tegen detailhandelsprijs.~ss Na 1914 blijft de
provisie-overeenkomst als stevig bouwwerk in stand maar met de nodige uitbreidingen, met
vervanging van niet meer in de tijd passende constructies en eerder niet gced uitgewerkte
onderdelen. Het Bondsbestuur bewaakt de overeenkomst. De twee voornaamste veranderin-
gen daarin, die nogal wat stof dcen opwaaien, zijn de verhoging van de provisie in 1918 op
vercoek van de Bond en de tariefsverhoging van 1920 op aandringen van de Amsterdamse
vereniging.
Motieven voor de eerste verhoging zijn de lastenstijging die Bondsleden ondervinden en de
explosieve prijsstijging die men na afloop van de oorlog verwacht. is4 Feit is dat de tarieven al
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jaren hetzelfde peil hebben en de lonen stijgen. Dat zegt iets over de lasten maar niet over de
verdiensten omdat de tarieven immers percentages zijn van de effectenomzet die het resultaat is
van de hoeveelheid en de kcerswaarde van de verhandelde effecten. Zeker is dat het econo-
misch getij in 1917 ten ongunste keert.1s5 De commissionairs hebben haast met de wijziging.
Nog nooit heeft een dergelijke ingrijpende verandering zo snel plaatsgevonden. In September
1917 onderccekt J.H. Kann informeel de bereidwilligheid van de Amsterdamse vereniging. Al
op 10 januari daaraanvolgend is de algemene ledenvergadering van de Bond accoord met de
verhoging van de tarieven met maar liefst om en nabij de vijftig procent. De bestuursleden zijn
er in het overleg tussen de drie verenigingen zelfs al binnen één week uit. Nu het gevaar van een
Beurswet min of ineer verdwenen is wil men zo snel mogelijk de tarieven verhogen. Een
Beurswet die overheidsingrijpen in de tarieven kan betekenen. Hoezeer men de overheidsin-
vloed vreest, blijkt wel uit de overweging om voor de Nederlandse staatsfondsen de oude
provisietarieven te handhaven. Men hoopt daarmee gevrijwaard te blijven van kritiek van
regeringswege of Tweede Kamer. Een herziening van de gehele provisie-regeling die men
eigerilijk voorstaat blijfr ook om die reden achterwege.
De Bond neemt in eerste aanleg het initiatief tot een verhoging van ongeveer 25 procent waar
Amsterdam nog een schepje bovenop doet. De aanvankelijke vrees van de Bond voor klanten-
verlies ten gevolge van hoge tarieven verdwijnt door de wetenschap van de hoge tarieven bij
enkele plaatselijke verenigingen die niet van klantenverlies te lijden hebben. Provinciale com-
missionairs dragen voortaan aan Amsterdam 19'0o af (het correspondententarief) en berekenen

aan de particulier 34'00. Het forensentarief wordt 29'oo.is6 Het niveau van de tarieven stijgt maar
de verdeling van de provisie voor particulieren tussen Amsterdam en de provincie blijft in

dezelfde verhouding: eenderde deel voor Amsterdam en tweederde deel voor de provincie.ls~

Twee jaar later, in 1920, komt het initiatief tot verhoging van Amsterdamse zijde. Enige leden

van de Amsterdamsche Vereeniging stellen een verhoging van het correspondententarief voor
van 14'0o naar 1,59'00 (vijftig procent), van het tarief voor particulieren van ~~oo naar 3,754'00
(vijfentwintig procent) en van ophef~ing van het forensentarief.ls8 Het laatste beschouwt het
Bondsbestuur onmiddellijk als een lokmiddel. Maar het grote struikelblok is het loslaten van de
bestaande verdeling. De verhoging komt immers vooral ten goede aan de Amsterdamse
commissionairs en minder aan de Rotterdammers en de provincialen en zal vooral drukken op
de provinciale cliëntèle.ls9 De Bond vreest beticht te zullen worden van winzucht. De Minister
zal dan naar men veiwacht onmiddellijk van de gelegenheitl gebruik maken om het zegelrecht te
verhogen. Bovendien acht men het onpolitiek om, nu de Beurswet op stapel staat, overheidsbe-
moeiing uit te lokken. Voorcitter GJ. Engelberts acht het zelfs buiten de waardigheid van de
bankiersstand om naar het voorbeeld van een aantal handeldrijvende middenstanders na het
schitterende jaar 1919 de winstmarges te gaan opschrceven.14o Wat ook de motieven van de
Amsterdamse leden mogen zijn, er breekt na de eerste consternatie een periode aan van tegen-
en tussenvoorstellen, waarbij de Bond als vanouds overlegt met de Rotterdamsche Vereeniging.
Men overweegt zelfs al vergroting en reorganisatie van de Rotterdamse beurs wanneer het tot
een breuk met Amsterdam mocht komen. Maar langzamerhand blijkt dat de Bondsleden de
verhoging wel aandurven en ookniet ten koste van een breuk de bestaande verdeling wensen te
handhaven. Tot die houding draagt bij dat men zich in de provincie bijzonder afhankelijk van
Amsterdam voelt. Zo voorzichtig is men, dat men het niet waagt de Amsterdamse bankiers te
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raadplegen uit angst zich de wcede van de Vereeniging op de hals te halen en zo alle kansen te
vergooien.141 De twee in het nauw gedreven zusterverenigingen stellen Amsterdam voor om
het tarief voor correspondenten te stellen op 1,259'0o zodat de bestaande verdeling blijft
bestaan. Maar het baat niet, in Amsterdam neemt men het voorstel van de leden aan en
behoudt men trouwens en passant het forensenprivilege. Vooral J.H. Kann is over dat alles zeer
gebelgd en wel het meest over het buiten de beslissing laten van de Bond. Hij stelt voor op de
effectennota's de mededeling te plaatsen: `verhoging met 50 cent op veracek van de Amster-
damsche Vereeniging'. Dit gaat natuurlijk niet door. J. van der Kooy, bestuurslid van de
Rotterdamsche Vereeniging, merkt op dat in Rotterdam de grote geldgevers zitten. Hij ziet in de
tcekomst de vergroting van de Rotterdamse beurs ten koste van Amsterdam al gloren. Maar
toch durft men in Rotterdam de strijd uiteindelijk niet aan. Men vreest dat Amsterdam de
Rotterdammers het hoge tarief voor particulieren zal gaan berekenen. Bondsbestuurder E.
Edersheim verwijt Amsterdam een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevcel en ncemt het
bestuur daar niet vijandig maar wel slap. Immers, dit bestuur is tegen de verhoging maar dcet
geen moeite het kwaad te keren.142 Zoveel emoties treft men nooit aan in Bondsbestuursverga-
deringen. Wat men niet weet, is dat het Amsterdamse bestuur een poging tot verhoging eerder
al tegenhoudt maar later door de leden gedwongen wordt en zelfs te horen krijgt dat overleg
met de zusterverenigingen niet nodig is.14s Ookin de wetenschap dater in de provincie niet veel
tegenstand is, blijft J.H. Kann gekwetst door de Amsterdamse gestie. Hij wil niet dat de
Bondsleden slippendragers van Amsterdam zijn. En hcewel Amsterdam formeel de overeen-
komst van 1914 nakomt - zij is vrij in de tariefstelling maar mcet wijzigingen zes maanden voor
de ingangsdatum aan de zusterverenigingen melden - blijft zijn grief dat men zich in Amsterdam
wel naar de letter maar niet naar de geest van de overeenkomst gedraagt. Gevolg van het
afwijzende standpunt vanJ.H. Kann is dat het bestuur niet éénstemmig is en zijn voorstellen aan
de ledenvergadering mcet voorleggen. Verschillende tussenvoorstellen hebben vervolgens
geen enkele invloed op het Amsterdamse standpunt. Men kent daar de stemming in de
provincie (sommigen beklagen zich bij het Amsterdamse bestuur dat de verhoging niet onmid-
dellijk ingaat) en is niet bang voor een breuk. Leden in de provincie vrezen geen terugloop van
orders in de wetenschap dat men in Groningen 4~Yoo berekent zonder dat de orders er onder
lijden. t44 De Amsterdamsche Vereeniging vcert de tarieven per 1 november in. De Bondsleden-
vergadering kan niets anders dan zich daar onder protest bij neerleggen. Er zijn zelfs maar 50
leden op de ledenvergadering aanwezig; de meerderheid begreep al dat er niets anders
overbleef dan te buigen om de samenwerking te redden.145 Ter voorkoming van dergelijke
eenzijdige handelingen probeert de Bond de overeenkomst van 1914 zo te veranderen dat
bestuursoverleg voor iedere overigens autonoom af te kondigen wijziging verplicht is. Amster-
dam wimpelt de pogingvriendelijk af. Daarbij speelt de bankiersinvlced binnen de Vereeniging
een grote rol. De Bond heeft immers niet lang geleden met een deel van de Amsterdamse leden
(die in de Bankiersvereeniging georganiseerd zijn) de incasso-overeenkomst afgesloten met
voorbijgaan van de rest van de leden. Dat zit nog aardig dwars. De enige tcezegging die het
Bondsbestuur krijgt is dat men `ook' in de tcekomst bij eventuele tariefswijzigingen zoveel
mogelijk zal overleggen.146
Nog voor 1920 ten einde loopt, slaat de korte periode van hoogconjunctuur om in een algemene
malaise. De aandelenkcersen gaan dalen. Wellicht dat de jongste provisieverhoging nog iets van
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de dalende verdiensten in het effectenbedrijf uit dien hoofde opvangt. In deze jaren komt de
verslechterde positie van de Bond in de verhouding tot Amsterdam tot uitdrukking. De grote
opn„m;ng onder de provinciale instellingen en de uitbreiding van filialen van grootbanken is
een achterliggende factor daarbij. Tevens speelt een rol dat de Amsterdamsche Vereeniging
weet dat de Bond in de provincie geen gesloten front vormt en dat er talrijke ontduikingen van
de overeenkomst plaatshebben. Op die manier is de Bondsorganisatie voor de Amsterdamsche
Vereeniging geen middel meer om te bewerkstelligen dat de Amsterdamse commissionairs
onderling niet concurreren.

3. De verdere aantasting van de overeenkomst

Nauwelijks is de Bond bekomen van Amsterdam's autonome optreden of van andere zijde
dreigt gevaar. De ervaringen met Amsterdam nopen voorzitter GJ. Engelberts in 1921 een
onderzcek in te stellen speciaal naar de verhouding tussen het Amsterdamse en het provinciale
element binnen de Bond. De voorwaarden waaronder de geënquêteerden gegevens verstrek-
ken, zijn zodanig dat hij meent zelfs in een bestuursvergadering nauwelijks informatie tekunnen
geven. Tegenover Amsterdam acht hij discretie gewenst om te voorkomen dat men daar de
indruk krijgt dat er sprake is van het smeden van een complot. Een tipje van de sluier wordt
opgelicht wanneer blijkt dat de voorzitter vooral géinteresseerd is in de mate van afhankelijk-
heid van de provinciale huizen. Verschillende daarvan kunnen weliswaar juridisch als vrijstaand
worden beschouwd maar zijn toch economisch afhankelijk van Amsterdam.I4~
Er is meer aan de hand. Het is de oprichting van de Provinciale Bond van Effectenbezitters die
onrust wekt in de provincie. Die Bond maakt gebruik van het Amsterdamse privilege door in
Amsterdam tegen het tarief voor particulieren te kopen (2,54'00) en in de provincie te verkopen
met een provisie van ~, 759~00 of minder. Voor het Bondsbestuur is dit aanleiding om de
Amsterdamsche Vereeniging aan te raden haar privilege te laten vervallen. De Bond argumen-
teert dat de orders immers grotendeeLs bij enkele Amsterdamse kantoren terecht komen en zo
de onderlinge verhoudingen tussen de commissionairs daar zullen verstoren. Maar in Amster-
dam toont men zich in geen enkel opzicht bevreesd. De Provinciale Bond van Effectenbezitters
zal immers niet gemakkelijk geld kunnen verkrijgen en de namen van de oprichters wekken ook
niet de verwachting dat er iets van terecht zal komen. Bovendien zal een particulier zijn orders
niet gauw aan een niet-vakman geven. Afschaffing van het privffege zal trouwens tot gevolg
hebben dat men de particulier in Amsterdam naar de Duitse banken jaagt en zal daarom niet de
steun van de Amsterdamse commissionairs krijgen.I4a Velen van hen hebben ook een grote
klandizie van bezoekers van de Koopmansbeurs die kopen en verkopen op dezelfde dag. Die
orders kunnen geen hoge provisie dragen, zelfs niet eens het notazegel dat men dan ook vaak
niet gebruikt.149 Afschaf~ing van het privilege hceft bovendien nog geen garantie te betekenen
voor een oplossing want de Provinciale Bond kan ook goedkoper werken dan een commissio-
nair wanneer hij orders in ellcaar gaat schuiven en alleen het overschot of tekort verkoopt of
koopt. Op grote schaal kan dat overigens niet omdat orders de neiging hebben in dezelfde
richting te lopen (die van koop of die van verkoop).I~ Natuurlijk weten de bestuurders van de
Bond dat er niet veel gevaar te duchten is; de kwestie komt niet eens op de ledenvergadering ter
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sprake. Het levert wel een mooi voorwendsel op om aan te dringen op afschafping van het
verfoeide Amsterdamse privilege.ls1 Spcedig ontmaskert men de Effecten- en Handelsbank te
Den Haag als werktuig van de Provinciale Bond. Behalve van die bank bedient hij zich van nog
twee anderen en krijgt hij van tal van firma's aanbiedingen om orders af te wikkelen. Kloppen-
burg aLs woordvoerder van de Provinciale Bond biedt zelfs aan samen te werken met de
georganiseerde provinciale geld- en effectenhandel. Die gaat daar niet op in. Men heefr er geen
enkel belang bij want het correspondententarief voor georganiseerden is lager dan dat voor
Amsterdamse particulieren. De Effecten- en Handelsbank verliest door haar praktijken het
lidmaatschap van de Bond en de Haagsche Vereeniging royeert haar. Dan verstommen de
geluiden over haar activiteiten. Alleen de naam Kloppenburg blijkt in het geheugen van de
Bondsbestuurders gegrift. Wanneer men de naam tegenkomt, reageert men onmiddellijk
negatief. Het gaat zelfs zo ver dat in gevallen van voor de Bond onwelgevallige acties men al snel
Kloppenburg als aanvcerder meent te herkennen. is2
Het magallemaal meevallen maar het optreden van de Provinciale Bond is niet het enige signaal
dat wijst op het omzeilen van de provisie-overeenkomst. Bedienden van Amsterdamse firma's
(door hun patroons provisievrij en voor eigen rekening bediend) vceren orders voor relaties in
de provincie uit tegen zeer lage beloning.lss Middenstandsbanken laten effectenorders uitvce-
ren door de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand die bediend wordt
tegen het Amsterdamse tarief. Door zelf weinig marge te nemen komen ze in de provincie
goedkoper uit dan Bondsleden.154 Bij emissies is het al niet nieuw meer dat de emittent
plaatsingsprovisie uitkeert aan commissionairs die geen lid zijn van de drie verenigingen.
Weliswaar komen de leden overeen niet aan dergelijke emissies mee te werken maar dat kan
niet verhinderen dat men machteloos staat. ~ ss Hetbestuur van de Amsterdamsche Vereeniging
probeert bijvoorbeeld de minister te overtuigen dat hij bij de uitgifte van staatsleningen
(hetzelfde geldt voor leningen van het koloniale bestuur, de zogenaamde Indische leningen) het
beste via de leden van de drie verenigingen kan handelen. Men wijst daarbij op een advertentie
van een niet-lid dat al voor de opening van de inschrijving bekend maakt dat men bij hem kan
inschrijven tegen 99 3~44b en een provisie van 1~846. Zodoende raakt de kcers van inschrijving
gedrukt wat velen van inschrijving zal afhouden. Dit is natuurlijk niet waar en de minister
bezwijkt dan ook niet voor het argument.IS6
Als bijzonder onbillijk beschouwt het Bondsbestuur de situatie bij de tcewijzing van emissies.
Sommige (in enkele gevallen bijna alle) Amsterdamse huizen wijzen aan Bondsleden slechts een
klein percentage van hun inschrijving toe terwijl particulieren volledig tcegewezen krijgen. Een
commissie uit de drie verenigingen komt tot de conclusie dat verandering onmogelijk is. Er
staan te veel mceilijkheden en gevestigde gewoontes in de weg. Bankiers die emitteren hebben
geen bezwaar tegen regelgeving wanneer iedere lening slaagt. Maar omdat dit niet het geval is,
wil men niet meewerken. Immers, wanneer men iedere inschrijver eenzelfde percentage
tcewijst, is een mislukte leningonmiddellijk herkenbaar, en dat heefr ongewenste uitwerkingen.
Het weigeren van de notering door het beursbestuur van fondsen waarbij onbillijke tcewijzing
plaats heeft, behoort al evenmin tot de mogelijkheden. Grote leningen blijven dan buiten de
fondsenmarkr bovendien is niet-notering nadelig voor de houders van fondsen. Particulieren te
verplichten zich door commissionairs in te laten schrijven biedt geen enkele kans van slagen
omdat de emissiehuizen vrij zijn iedereen tot de inschrijving tce te laten. J.H. Kann pleit voor het
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aanstellen van een regeringscommissaris die tcezicht mcet houden op de toewijzing. Huizen
met oneerlijke praktijken kan men dan straffen door bij hen geen inschrijvingen op staatslenin-
gen meer open te stellen. Resultaat heeft zijn pleidooi níet want men ziet maar al te snel in dat
ook een regeringscommissaris niet kan verhinderen dat kantoren voor fraaie bedragen in
kunnen schrijven om maar een grotere tcewijzing te krijgen. Het probleem lijkt onoplosbaar en
de consequenties voorde provinciale commissionair blijven bestaan. Niet alleen is er sprake van
extra klandizie voor de bevoordeelde kantoren die het best bediend worden, maar ook van
rechtstreekse inschrijving bij de emittenten. Deze beschouwen iedere inschrijving als één,
onverschillig of die door een particulier of een commissionair wordt gedaan. Zodoende zijn
particulieren die zelf inschrijven beter af dan zij die dat door een commissionair laten doen
omdat als regel op iedere inschrijving wel iets wordt coegewezen.ls~ Erger nog is dat er leningen
worden uitgeschreven waarbij helemaal geen sprake is van provisie.lsg Een stukje werkterrein
gaat ook verloren wanneer leningen in één keer geplaatst worden. Dat gebeurt bij voorbeeld
wanneer een woningbouwvereniging bij één verzekeringsmaatschappij de hele lening plaatst.
Men komt al snel tot de slotsom dat het plaatsen van een enkele schuldbekentenis niet onder het
provisiereglement valt.159
Fnuikend voor het bestuur zijn de talrijke overtredingen van de provisie-overeenkomst door de
leden van de zusterverenigingen. Die bedienen niet-leden in de provincie toch tegen het
coiTespondententarief. In een enkel geval volgt na kennisgeving aan het Amsterdamse bestuur
dan een prompte beboeting. Soms trekt de ledenvergadering de straf weer in. Vooral wanneer
het Bondsbestuur bij aanmelding van een kandidaat-lid een bcekenonderzcek uitvcert, ontdekt
men nog al eens dat de kandidaat - op dat moment nog particulier - al geruime tijd door een
Amsterdamse firma tegen het correspondentarief bediend wordt.1óo Dergelijke gevallen komen
mceilijk aan het licht omdat men formeel provisie berekent maar later retourbedragen geeft.
Meestal gaat het om enkele honderden guldens maar in één geval schijnt de retourprovisie een
bedrag van 25 tot SO duizend gulden te bedragen. Men ontdekt het door het verslag van een
rechtbankzitting. ! 61
Nieuw zijn in de provincie zelf aanbiedingen van grootbanken aan cliënten van provinciale
instellingen. Die behelzen meestal het verrichten van effectenorders tegen een lager tarief of in
voorzichtíger gevallen het uitnodigen van andermans cliënt voor een gesprek. Het nieuwe blijkt
uit de aandacht die men eraan besteedt en uit de schrikreactie van de Bondsbestuurders die zich
de tijd herinneren waarin een provinciale firma zich geneerde de aandacht op haar zaken te
vestigen. Tegelijkertijd is men realistisch genoeg om in te zien dat een dergelijke reclame over 25
jaar doodgewoon zal zijn.162 Dit is in 1931 maar nog in 1989 oordeelt men het bezceken van
andermans cliénten als onbehoorlijk en het zenden van huis aan huis circulaires als nietmooi.16s
De ontwikkelingen in de effectenhandel wijzen op de zwakker wordende positie van de Bond en
bieden bovendien een achtergrond voor de Amsterdamse houding bij de wijziging van de
provisietarieven. Daar overlegt het Amsterdamse bestuur wel met de Bondsbestuurders maar
houden de leden van de Vereeniging zich in veel gevallen niet aan de overeenkomst. Zij forceren
hun bestuur tot een onafhankelijker houding tegenover de provincie. Hoe zwaar de overtredin-
gen wegen in het geheel is niet nauwkeurig vast te stellen maar van een bagatel is zeker geen
sprake wanneer men er rekening mee houdt dat niet alle overtredingen aan het licht komen.
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4. Plaatselijke verenigingen en het renunen van de reglementering

Niet alleen in de effectenhandel en het incasso-bedrijf is reglementering aan de orde maar ook
op andere gebieden. Dit mondt tenslotte uit in een principiële strijdvraag. gebondenheid of
vrijheid. Maar voor het zover komt, is er al heel wat gereglementeerd.
Bankgaranties aan importeurs van gcederen ten behceve van de Nederlandsche Overzee Trust
Maatschappij ~ 64 tijdens de eerste wereldoorlog zijn kennelijk geliefd bij provinciale bankiers. De
Bond stelt een minimumprovisie voor het verlenen van de garanties vast omdat die provisie
anders door concurrentie zal verdwijnen. Tekenend voor de verhoudingen is dat teruggave van
provisie alléén met tcestemming van de Bond mag plaatsvinden. Die gaat na of daar werkelijk
reden voor is. Zo'n reden is meestal dat de garantie achteraf niet nodig bleek te zijn. Controleert
de Bond dit niet, dan laat men de mogelijkheid van pro forma berekening en gehele of
gedeeltelijke teruggave buiten de nota om, bestaan. In zo'n geval voldcet de bankier forrneel
aan de berekening van minimum-provisie maar concurreert toch door per saldo geen provisie te
ontvangen.165
Sommige Bondsleden verwachten wonderen van hun organisatie. De Venlose instellingen
Bank- en Handelsvereeniging v~h P.J. Berger, Haffmans 8c Steegh en de Venlosche Handelsbank
dringen aan op een regeling waarbij voor Bondsleden in de deviezenhandel een voordeliger
koers wordt bedongen dan voor particulieren. In Maastricht ondervindt men op dit gebied
nogal wat concurrentie van een nieuwe vestiging van de Amsterdamsche Bank. Achtergrond
van het verzcek is hetbuiten werking raken vande internationale gouden standaard dat de baan
vrij maakt voor grotere kcersschommelingen (vooral de Rijksmark deprecieert ernstig) en dus
voor valutahandel. Maar het Bondsbestuur gaat niet op de vraag in. Reden is dat de grootban-
ken al een positie hebben in de provincie en ook dathet belang voor de Bondsleden als totaliteit
te gering is om grote dtuk op de banken te kunnen rechtvaardigen. Haffmans 8c Steegh zal
trouwens een jaar later (1923) 200.000 gulden verdienen aan valutazaken voornamelijk door
termijntransacties, een gigantisch bedrag voor een dergelijke kleine bank. i 66

Algemene Bondsreglementering ontstaat ook niet op het gebied van de provisie voor het maken
van belastingberekeningen voor cliënten, voor het doen van emissies en voor de behandeling
van coupons en aflossingen. Everunin komt er een algemeen tarief voor de verhuur van
safeloketten en voor het geven van infocmaties (wat duur is omdat een eerste bediende er lang
mee bezig mcet zijn). Een algemene regel voor kantoorsluitingstijden blijft achterwege.1ói
Dergelijke zaken zijn te zeer aan plaatselijke en regionale gewoonten gebonden om een
algemene regeling te rechtvaardigen. Het zijn de provinciale en stedelijke verenigingen voor de
geld- en effectenhandel die dergelijke regelingen wel treffen. Niet alleen de leden van de
betreffende verenigingen bindt men daarmee maar ook de overige Bondsleden in de streek.
Gebruik is dat men de regeling voorlegt aan het Bondsbestuur dat enkele weken lang protesten
van de leden afwacht. Wanneer die niet komen, keurt het bestuur de regelingen gced en aLs ze
wel komen, bemiddelt men ofkeurt men de regeling af. Die procedure verloopt in het algemeen
gced maar zal toch veranderen na enige tijd.
Een algemeen tarief komt er wel voor provisie bij beurskredieten. De zaak raakt aan het rollen
wanneer het prolongatiecontract door de Zegelwet in onbruik raakt en plaats maakt voor
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voorschotten in rekening-courant op onderpand van effecten.168 Aanvankelijk ontstaat daar-
voor een tarief inet aLs basis de prolongatierente en een opslag van minimaal 0,9 procent op
jaarbasis. Hier spelen voor de provinciale commissionairs grote belangen. Ter illustratie mag
dienen dat zij in 1914 ruim 1~3 van de door de leden van de Amsterdamsche Vereeniging
verstrekte leningen opnemen. Daarvan heeft de helft de vorrn van prolongatie en de andere
helft de vorm van voorschotten in rekening-courant.Die leningen geven zij, naar aan te nemen
is, door aan particulieren.169 De provinciale commissionair berekent dan aan zijn opdrachtge-
ver een opslag van 1,2 procent en incasseert zo een marge van 0,8 procent. Dat is een belangrijke
inkomstenbron. Begrijpelijk dat de commissionairs in rep en rcer raken wanneer de leden van
de Amsterdamsche Bankiersvereeniging de opslag verhogen tot 1,2 procent.
Vele plaatselijke verenigingen verhogen daarop hun opslag tot 1,5 procent om de marge te
behouden. Na veel overleg met de Amsterdamsche Vereeniging weet de Bond te bewerkstelli-
gen dat leden van die vereniging aan particulieren in Amsterdam en aan forensen 1,2 procent
opslag in rekening brengen zowel voor prolongatie als voor rekeningcourant en dat Bondsleden
aan particulieren 1,8 procent berekenen. De marge verbetert zodoende aanzienlijk en staat vast
voor alle Bondsleden. ~~o De effectenhandel en de daarbij behorende geldhandel blijven geregle-
menteerd ondanks de verschuiving van prolongatie naar voorschotten in rekening-courant.
Rumoer in de provincie ontstaat over de rentetarieven zelf in een verband buiten het beurskre-
diet. Men raakt hier in principieel vaarwater door de eis van de Almelosche Vereeniging voorde
Geld- en Effectenhandel. Zij eist in 1920 dat haar leden en met hen gelieerde kantoren en
instellingen in plaatsen buiten Almelo geen Almelosche klanten tegen lagere tarieven zullen
bedienen dan in die stad zelf. De Twentsche Bank en de Nationale Bankvereeniging (leden van
de plaatselijke vereniging) vcelen daar niets voor en Mr.Dr. J.P. van Tienhoven dreigt dat de
provinciale zaken zich dan naar Amsterdam zullen verplaatsen (omdat de rente-tarieven daar
lager zijn). Zonodig zal de Nationale Bankvereeniging zelfs het Bondslidmaatschap opzeggen
zodat zij helemaal vrij is. l~ 1 Kennelijk is de Almelosche vereniging een uitzondering want
wanneer het onderwerp ter sprake komt in een algemene ledenvergadering begroeten de leden
met applaus de woorden van voorzitter GJ. Engelberts dat de Bond het regelen van rente en
provisie in rekening-courant tegen moet gaan. Het zijn koopmanszaken waarin men de leden
vrij mcet laten is de redenering. Maar hoewel de plaatselijke verenigingen voor het merendeel
de rente niet wensen te reglementeren, willen zij de vrijheid houden om dat eventueel wel te
doen. Het Bondsbestuur krijgt evenwel het recht om voortaan reglementen van plaatselijke
verenigingen onverbindend te verklaren wanneer ze strijden met algemene Bondsbelangen.
Een fundamentele ommekeer in de vrijheid van plaatselijke verenigingen. i 72 Het is vooral een
formele ommekeer want het bestuur is in het algemeen niet van plan de vrijheid aan te tasten.
De Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand bepleit dat de plaatselijke
verenigingen de rente niet mogen vaststellen (8 van de 27 verenigingen doen dat wel). Volgens
haar zou daardoor via een omweg het renteniveau door de grootbanken bepaald worden en op
dat moment (1925) te laag zijn. De redenering is dat de grootbanken minder geld buitenlands
durven uit te zetten hetgeen leidt totverminderde behoefte aan credit- en depositogelden en tot
renteverlaging in de provincie. Dat is niet in het belang van de provinciale bankiers want die
hebben wel behcefte aan die gelden. Maar het bestuur gaat op het pleidooi niet in. Met name in
Groningen kan men door de moordende concurrentie niet buiten een regeling en in Maastricht
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kwam het voor dat debet- en creditrente gelijk waren voordat men tot regeling van de tarieven

overging. i~s Toch is men ondanks de regels blootgesteld aan concurrentie van de grootbanken.

De Incasso-Bank te Arnhem bijvoorbeeld maakt reclame in Nijmegen met Arnhemse tarieven.

De Haarlemse vereniging voert lagere tarieven in voor publiekrechtelijke lichamen vanwege de

concuirentie van Amsterdam en van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. De kleinere

instellingen meent men daardoor niet te schaden want die komen in het algemeen toch niet in

aanmerking voor relaties met deze lichamen. In Deventer ontscaat de verwarrende tcestand dat

de plaatselijke vereniging een maximum creditrente van drie procent beoogt maar dat de
hoofddirectie van de Geldersche Credietvereeniging dit tarief een halfprocent hoger wil stellen

in verband met de tarieven van de grootbanken. Het Bondsbestuur gaat daar niet op inwant de
plaatselijke directeur vandebank verenigt zich met het plaatselijke tarief. Bovendien accepteert
het bestuur het argument niet omdat de grootbanken hun geld nu eenmaal gemakkelijker uit

kunnen zetten dan bankiers in kleine plaatsen zodat daar de rente ook lager mcet zijn. l ~4

Hoe lang de plaatselijke verenigingen de rente onafhankelijk van elkaar en van de grootbanken

kunnen blijven vaststellen is onduidelijk. Groot kunnen de verschillen tussen plaatselijke

tarieven en die van grootbanken elders nooit worden omdat een cliént ook in Amsterdam
terecht kan. Bovendien neemt binnen de plaatselijke verenigingen de invlced van de grootban-
ken tce. In 1933 bijvoorbeeld hebben in de 28 plaatselijke verenigingen 71 directeuren van

grootbanken zitting en 271eden van particuliere firma's. ~ 75 Dit kan de reden zijn dat men na de

lichte opflakkering van provinciale belangen wat betreft de rentetarieven rond 1925 niet veel

meer van meningsverschillen verneemt. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de
grootbanken meer en meer de tarieven iullen beheersen, vooral omdat hun concturentiepositie
beter is. Zo maakt de opkomst van de grootbanken ten dele een eindP aan de plaatselijk
verschillende rentetarieven. Een algemeen geldend Bondstarief is er nooit voor dit terrein.

Algemene Bondsreglementen blijven beperkt tot regeling van de effectenhandel en het incasso-

bedrijf.

5. Drie samenwerkende provisiecommissies

Een belangrijke taak in de drie verenigingen is het actueel houden van de reglementen.

Belangrijk omdat het afspraken zijn voor de leden met betrekking tot de manier van handel

drijven. De reglementen omspannen een breed terrein van effecten, recepissen, geldleningen,
betalingen, provisies en vele andere zaken. Daarvan worden in de provisiereglementen vele
rechten en plichten van koper en verkoper nauwkeurig vastgelegd. Daaronder bijvoorbeeld de
betalings- en leveringstermijnen.
Wanneer de omstandigheden veranderen, vragen de regels om aanpassing. Het zijn de provisie-

commissies, als delegaties van de besturen der drie zusterverenigingen die daar voortdurend

mee beug ujn. Door de nauwe samenwerking in de effectenhandel kan geen vereniging
veranderingen aanbrengen zonder de andere twee te béinvloeden. Daarom werken de drie
commissies veelal samen in de zogenaamde gemengde commissie. Zij belegt talrijke vergaderin-

gen (meestal in de bestuurskamer van de Amsterdamsche Vereeniging) waarin wijzigingen of

verbeteringen van het provisie-reglement ter sprake komen. Meestal is het de provisie zelf waar
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het om gaat. Dat is het hart van de effectenhandel, de prijs waartegen bemiddeling tot stand
komt. Gezien dit belang is het begrijpelijk dat de mandaten beperkt zijn. Er is een veelvuldige
terugkoppeling naar de besturen, vooral door de Amsterdamse commissie. Die mcet vaak via
haar bestuur nog te rade bij de leden. De Rotterdamse delegatie is het sterkst gemandateerd en
de Bondsdelegatie overlegt bijna voor en na iedere vergadering met het gehele bestuur.
Wanneer er besluiten genomen dienen te worden legt men geheel voorbereide en nauwelijks te
amanderen voorstellen aan de ledenvergadering voor. Zo is het niet te verwonderen dat het
lange tijd kan duren voor werkelijk een besluit tot stand komt, maar dan is het ook door
iedereen gekend en door de grote meerderheid geaccepteerd.
Het gewicht van de provisiecommissies blijkt wel uit de bemanning die altijd bestaat uit

bestuursleden (in afwijking van andere commissies waar ook wel leden deel van uitmaken) en
gewoonlijk uit de vootzitters van de besturen geflankeerd door de secretarissen. Voorzitter van
de gemengde commissie is lange tijd J. Strceve J.Ezn., de vooczitter van de Amsterdamsche
Vereeniging van 1923-1937.1~6 Amsterdamse leden zijn lange tijd FJ.M. van Ogtrop, B.W. van

Vloten, met inde beginjaren daarbij W.G. Wendelaar, C. van Oldenborgh, Mr. E. Fennema, Mr.
A.F. van Hall en soms ook Mr. WJ.M. van Lutterveld, Jhr. W.H. van Loon, G.W.A. van Laer
J.Czn, Jhr.Mr. J.C. de Beaufort, B. van Marken, A. de Bijll Nachenius, C. Mandersloot, Mr. H.M.
Rcelofsz., K. Lansberg en Carel Overhoff. Het is steeds een kleine, bijna vaste grcep die

langzaam van samenstelling verandert. Voor Rotterdam bestaat de vertegenwoordiging nage-

nceg steeds uit dezelfde personen namelijk: P. Ribourdouille, JanJ. Vierhout en MJ.M. Wakkie.
In latere jaren komt daarbij HJ.F. van Donselaar, tenslotte J. van der Kooij en soms Mr. FJ.
Brevet. Bondsvertegenwoordigers zijn in de eerste jaren GJ. Engelberts, E. Edersheim en W.M.
Scheurleer. Later P.D. Schuller tot Peursum, N. Levenkamp, H. van Straaten en tenslotte Mr.

B.J.K. Kolffen Mr. S.H. van Groningen. Allen mannen met belangrijke provinciale kantoren of
grootbanken achter zich.
De voornaamste onderwerpen uit de rij van aangelegenheden waar men zich mee bezighoudt
(opgenomen in Bijlage XII) spelen zich af in de jaren voor 1933. Daarna neemt de frequentie van

de vergaderingen aanzienlijk af. Opmerkelijk is de te bespeuren open houding van vakbekwame
collega's die gezamenlijk problemen oplossen. Van strijd merkt men niets, van eensgezindheid
des te meer.l~~ Hier tekent zich af dat de Bond en de Rotterdamsche Vereeniging niet alleen
zozeer meer strijdorganisaties zijn maar door Amsterdam geaccepteerde medebestuurders van

de georganiseerde effectenhandel. Het zijn de besturen die eisen stellen met een specifiek
grcepskarakter maar binnen de gemengde provisiecommissie krijgen die snel een zakelijk
karakter, worden als feit geaccepteerd en op uitvcerbaarheid gewogen.
Enkele belangrijke kwesties die de provisiecommissie behandelt danken hun ontstaan onder
meer aan internationale monetaire ontwikkelingen die aanpassing van het provisiereglement
noodzakelijk maken. De depreciatie van buitenlandse valuta levert voor de provisieberekening
bij aankoop van fondsen op buitenlandse beurzen in 1921 mceilijkheden op. Commissionairs
raken intwijfel over de tcepassing van de regels omdat die tot onredelijk hoge provisiebedragen
aanleiding geven. ~~ 8 Cfnder andere door de offliciële omrekeningskcers die het reglement
voorschrijft komen de fondsen in rubriekindelingen voor de provisieberekening terecht die

geen verband meer hebben met de werkelijke guldensomzet. P. Ribourdouille ncemt een

voorbeeld van een order met een guldensomzet van f 1000.- waarvoor hij reglementair f 940.-
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provisie moet berekenen.179 Het gevolg daarvan is dat de commissionairs in de grensgebieden
zich orders zien ontgaan omdat hun klanten die laten uitvoeren in het buitenland. Maar ook de
Duitse banken in Amsterdam dcen de leden concurrentie aan. Zij zijn immers geen lid en
daarom vrij in de provisieberekening. ~ go Technisch gesproken zijn er vele oplossingen mogelijk
maar het is moeilijk er een te vinden die de ingewikkeldheid van de tarieven niet nog groter
maakt. De tariefstructuur blijkt zo ingewikkeld dat zelfs bestuursleden van de Bond niet precies
weten hoe die tcegepast mcet worden. Na enige plannen, waarbij onvermijdelijk een Amster-
dams voorstel is dat de bestaande verhouding tussen het tarief voor correspondenten en voor
particulieren geweld aandcet en een tegenvoorstel van de Bond waarin die hersteld is, komt
men tot een gemeenschappelijke oplossing. Men verlaagt in 1922 de tarieven voor laaggeno-
teerde fondsen en stelt speciale tarieven vast voor de handel met buitenlandse commissionairs
en particulieren die lager zijn dan de tot dusver gehanteerde normen. Het dcet er niet veel toe
want voor buitenlandse orders hebben Bondsleden en Rotterdamse leden Amsterdam meestal
niet nodig. ~ a ~
Er zijn meer aanpassingen nodig. Londense huizen trekken cliénten naar zich toe die zich liever
rechtstreeks laten bedienen dan aan commissionairs in Nederland naast de Londense provisie
ook nog de Nederlandse te betalen. De Nederlandse commissionair is overigens in zo'n geval
niet verplicht de volle provisie te berekenen maar velen doen het weluit onwetendheid. In 1925
blijkt een order van 300 shares van :E 1 volgens het reglement 120 gulden provisie te mceten
dragen terwijl gezien de effectieve guldenswaarde 13,50 voldoende is en iemand die rechts-
treeks in Londen bestelt nog goedkoper uit is. In 192 7 merkt de provisiecommissie dat agenten
van Amerikaanse commissionairs in Nederland concurrenten dreigen te worden. Aanvankelijk
vestigen zij zich hier om de Nederlandse commissionairs van dienst te zijn, maar wanneer de
Nederlandse tarieven te hoog worden, zullen zij, voor grote orders vooral, rechtstreeks de
particulier gaan bedienen. Bijkomend voordeel is dat de Amerikaanse commissionair geen
zegelkosten hoeft te berekenen. De hoge provisie voor laaggenoteerde fondsen tenslotte vormt
een belemmering tot kopen voor de kleine man die zich speciaal op die fondsen richt.ie2
In 1928 bereikt men in de provisiecommissie overeenstemming over de noodzakelijke verande-
ringen met behulp van een door het Bondsbestuur (vooral door W.M. Scheurleer) geredigeerd
voorstel. Volgens dat voorstel berekent men voortaan aan buitenlanders een lagere provisie.
Dat stuit aanvankelijk wel op weerstanden want waarom immers zou men `aan een buiten-
lander minder hoeven te verdienen dan aan een Hollander'.tgs Voor de fondsen die in
Nederland eensgevend in guldens worden genoteerd en voor die welke eensgevend in dollars
worden genoteerd, stelt men speciale tarieven vast. Voor eensgevend in guldens genoteerde
fondsen is de commissionair bij een stuk van minder dan 5 gulden vrij in de provisieberekening.
Pas wanneer de veranderingen al ingevoerd zijn, ontdekken Amsterdamse leden dat het
Amsterdamse privilege voorzover het aan- en verkopen van fondsen in het buitenland betreft
verdwenen is. Na de ontdekking weet een Bondsdelegatie die leden te overtuigen dat het
privilege ook alléén redelijk is voor de zogenaamde hekklanten en van geen belang voor orders
die in het buitenland uitgevcerd worden.is4
Jaren na dez~ veranderingen wordt de concurrentie van de brokers (vertegenwoordigers van
Amerikaanse' commissionairs in Nederland) zo sterk dat de leden van de Amsterdamsche
Vereeniging hen alleen nog onder bepaalde garanties orders wensen te geven. Zij eisen de

162



DE BOND VAN 1919 TOT 1942: ~LANGS DE L[fNEN'

garantie (met als dekking het beschikbaar stellen van onderpand) dat de brokers voor buiten-

landse beurzen geen orders voor particulieren maar alleen voor commissionairs aannemen en

dat zij zich houden aan de minimumtarieven. Bij die laatste eis rijst een probleem want tot dan
bedienen de brokers Bondsleden en Rotterdamse commissionairs franco. Wanneer zij onder
het reglement gaan vallen, dan mceten zij het correspondententarief berekenen. De oplossing

vindt men door ook Amsterdamse commissionairs tce te staan de Bondsleden en Rotterdamse

leden voortaan franco te bedienen. Spcedig treden een aantal brokers tce tot de overeenkomst,
op één naallemaal New-Yorkse instellingen: o.a. Baker, Weeks 8c Harden, H. Hentz 8c Co., Iselin
Securities Corporation, Carl M. Loeb 8c Co., Dale M. Parker, Shields 8c Co., Stern, Kemper 8c Co.,

Wertheim 8c Co., White, Weld 8c Co. De Travelers Bank wenst de overeenkomst niet aan te

gaan. Daarna is het stil rond de brokers. Alleen wanneer zij hun vestiging sluiten, zoals Stern,

Kemper 8c Co. in 1934, Bechold enJoseph Walker 8c Sons in 1938, Lowitz 8c Co in 1989 en Bear,

Stearns 8c Co in 1940, komt het Bondsbestuur nog in actie Om het onderpand terug te geven. l a5

6. De toelating van de zogenaamde Duitse instellingen

Van de Duitse banken die zich nade oorlog in Nederland vestigen, ondervinden de Amsterdam-

se commissionairs aanvankelijk alléén concurrentie bij de handel in Duitse effecten. Maar er is

geen reden waarom zij ook niet Nederlandse industriéle fondsen zullen emitteren. Een kleine
minderheid binnen de Amsterdamse vereniging wil hen daarom in 1922 als lid toelaten zodat zij

zich tenminste aan de reglementen mceten houden. Maar de meerderheid is tegen. De kwestie

loopt zo hoog op dat het bestuur zijn mandaat ter beschikking stelt maar overigens onmiddellijk

wordt herkozen. Intussen bedienen vele leden de Duitse banken, in strijd met het provisieregle-

ment, tegen te lage tarieven. Ter legalisering van die kennelijkonontkoombare misstand oppert
menin Amsterdam de mogelijkheid deze banken wat betreft provisie als collega's te behandelen

door ze tegen het correspondententarief te bedienen zoals men dat ook tegenover leden van de

Bond en de Rotterdamse vereniging dcet.186 De reactie van de beide zusterverenigingen is

heftig. W.M. Scheurleer ncemt het stuitend dat men in Amsterdam de buitenlanders gelijk wil

stellen aan leden van de zusterverenigingen en hen bovendien het Amsterdamse privilege wil

geven. De zusterverenigingen staan erop de buitenlanders te verplichten 18~Ya meer provisie in

rekening te brengen zowel in Amsterdam als in de provincie. Het gaat er immers om dat zij hun

eigen klanten kunnen bedienen en niet dat zij die van de Nederlandse commissionair wegtrek-

ken. Bovendien eist de Bond dat zij zich aan de plaatselijke tarieven en aan het incasso-

reglement zullen houden. ~ g ~
Maar de beide zusterverenigingen onderschatten de macht van de Duitse banken. Tegen

dergelijke eisen zullen zij niet eens een overeenkomst aan willen gaan en liever vrij blijven. Nu al

plegen zij sterke concurrentie. Zij bedienen Nederlandse particulieren en importeren grote

hoeveelheden Amerikaanse obligaties die zij hier verkopen. Dat zullen zij in de toekomst ook

ongetwijfeld in Rotterdam en in de provincie dcen. Op die gronden slikken de zusterverenigin-

gen hun eisen in en komen met Amsterdam overeen dat men de Duitse banken aLs collega's zal

behandelen. ~ S8 Zij zijn eigenlijk leden zonder zeggenschap en met enkele verdere beperkingen.

Een overeenkomst als buitenlandse instelling kunnen zij sluiten met de vereniging in wier
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ressort zij zich vestigen. De beide andere verenigingen mceten een verklaring van geen bezwaar
afgeven en de Duitse instellingen mceten iedere vereniging een ondeipand ter beschikking
stellen. Tevens onderwerpen zij zich aan de tarieven van de plaatselijke verenigingen en aan het
incasso-reglement. Dat laatste is van belang omdat de Duitse banken veel incassi schijnen te
hebben. Eén van die banken zou zelfs meer incassi hebben dan de Twentsche Bank en de
Amsterdamsche Bank samen.ts9
De eerste aanmeldingen voor de overeenkomst zijn van The American Fxpress Co., de Bank
voor Indié, de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, de Effecten Mij. Amsterdam en
de firma Frank en Zoon. De N.V. Noordzeebank trekt zich om reden van het te geven
onderpand terug. Duitse banken waarvoor de regeling eigenlijk bedceld is, melden zich pas een
jaar later (in 1925) aan: de Deutsche Bank, Mendelssohn 8c Co., N.V. Hugo Kaufrnann 8c Co's
Bank, de Amsterdamsche Crediet Mij. en S. Schcenberger 8c Co. Nog meer niet-Duitse instel-
lingen melden zich in de loop van de tijd aan. Het zijn vaak degenen die geen lid van de
Amsterdamse vereniging kunnen zijn omdat hun hoofdbedrijf niet de effectenhandel is. De
N.V. Engelsch-Hollandsche Bank en Handelmaatschappij te's-Gravenhage bijvoorbeeld dcet in
glas en de Hollandsche Koopmansbanlc deed volgens de Bond in koffie. Daarnaast dcen zij
aanzienlijke effectentransacties. Door toe te treden als buitenlandse instelling kunnen zij die
tegen lagere provisie afsluiten. Voor de Amsterdamse vereniging is hun lidmaatschap aantrek-
kelijk omdat men dan niet zal proberen langs sluipwegen tegen een lagere provisie bediend te
worden. Daarom betreurt men het ook niet de oorspronkelijke doelstellingen (Duitse instel-
lingen) voorbij te schieten.l`~
In 1926 vragen twee Duitse banken naast de opgelegde plichten ook de rechten van het incasso-
reglement te mogen genieten. Nuzij verplicht zijn anderen als particulier te bedienen en zelfook
zo behandeld worden, blijft er geen enkele marge over. Maar in de Incasso-Commissie is men
angstig onvermurwbaar. Het is immers ook voor Nederlanders onmogelijk een bank in Duits-
land op te richten, argumenteert men. Binnen de commissie schijnt het vooral de Amsterdam-
sche Bankiersvereeniging te zijn die de Duitse banken klein wil houden om de grote buitenland-
se incassi, met name de Amerikaanse, niet kwijt te raken. De Duitse banken krijgen geen enkele
faciliteit op incasso-gebied, ook niet bij een latere poging.19~
Na de tcelatingsperikelen nemen de bemceienissen van Bondszijde met de Duitse banken af.
Veel van die instellingen zijn er in de provincie niet afgezien van de N.V. EngeLsch-Hollandsche
Bank en Handelmaatschappij te 's-Gravenhage, de Vollcsbank van I.euven te Maastricht en de
Handels Unie Amsterdam te Den Haag. Alleen bij tcelating en opzegging speelt het Bondsbes-
tuur nog een rol omdat het verklaringen van geen bezwaar mcet geven en bij opzegging het
onderpand mcet retourneren. Van dat laatste is met name sprake in 1940 als F. Marx Sc Co, L
Kahn 8c Co. en de Commerce en Industrie Mij. de overeenkomst opzeggen. Nieuwkomers zijn in
1941 de N.V. Rijnsche Handel Maatschappij te's-Gravenhage waarvan alle aandelen in handen
zijn van de Commerzbank te Berlijn en de Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V. te Amster-
dam als enig vertegenwoordigster van de Bank fiir deutsche Arbeit te Berlijn.ls2
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7. Tienjaar dringen

In een tijdsverloop van tien jaar komen de middenstandskredietinstellingen binnen de in.
vlcedssfeer van de Bond. Een schoksgewijs proces dat voor iedere grcep van die instellingen op
een eigen manier verloopt. De Hanzebanken te Utrecht en den Bosch haalt de Bond met graagte
in 1919 en 1920 binnen zijn invloedssfeer. Zij zijn in het bijzonder wellcom door hun conaure-
rende macht. Die hoopt men door tcelating binnen de perken van de Bondstarieven te houden.

Het zijn geen kleine instellingen. De Hanzebank te Utrecht heeft 14 bijkantoren en die te den

Bosch 22 en dat is nog exclusief de agentschappen.19s Het in werking treden van de nationale
incasso-overeenkomst in het voorjaar van 1919 noopt de Algemeene Centrale~Bankvereeniging
voor den Middenstand (ACBM) er tce het lidmaatschap voor al haar vestigingen in de provincie

(ongeveer zeventig) op een enkelingna (de Middenstandsbank voor Limburg) aan te vragen. Die

instellingen ontvangen anders geen incasso-opdrachten van de Incassobond. Maar de Bond eist

dat àlle vestigingen lid worden of géén omdat anders de Amsterdamse kantoren voor de
onduidelijkheid komen te staan wie nu wel of niet tegen bepaalde tarieven bediend moet

worden.t94 Hcezeer de middenstandsbanken het lidmaatschap op prijs stellen, blijkt wanneer

verschillende van hen zich los willen maken van de ACBM om toe te kunnen treden. De

Middenstandsbank te Gorinchem, die al in 1916 aanvrceg, wil tcetreden omdat zij belangrijke
effectenorders heeft. Eventueel wil zij, om verwarring te voorkomen, haar naam wel verande-

ren in Middenstands Crediet- en Effectenbank en later zelfs in Crediet- en Effectenbank voor

Gorinchem en Omstreken. Maar de Bondsleden vrezen concurrentie van de middenstandsban-

ken op het gebied van de effectenhandel en bovendien acht men het niet juist instellingen toe te
laten die Staatssteun krijgen.195 Die houding wijkt snel wanneer uitlekt dat de middenstands-

banken zelf een incasso-organisatie zullen opzetten en zelfs de Hanzebanken (Bondsleden)

daarbij zullen betrekken. Een dergelijke organisatie is er al langer en zelfs met lagere tarieven

dan dievan de Bond maar nu is de dreiging van een complete en concurrerende nevenorganisa-
tie groter, zeker als ookde Duitse banken daarvan gebruik gaan maken. Zwaar weegt ook dat de

middenstandsbanken in Amsterdam voor effectenzaken tegen het correspondententarief, soms

via deACBM, bediend worden. Behalve dat het niet te keren is speelt ook eenroldat het voor de

Bond gunstig is dat de middenstandsbanken tcetreden omdat het een tegenwicht kan bieden

voor de toenemende Amsterdamse invlced in de provincie als gevolg van de bankconcentra-

tie.196
Wanneer het Bondsbestuur, eindelijk, na twee jaar, éénsgezind tot tcelating bereid is, zijn de

middenstandsbanken niet meer géinteresseerd. Zij beschikken inmiddels over een wijd verbreid

incasso-net en herinneren zich de eerdere weigering nog al te goed. Een belemmering vormt

voorts de omstandigheid dat zij zich aan zullen mceten passen aan de rentetarieven van de

plaatselijke verenigingen. De debetrente die zij hanteren is niet lager dan die van de plaatselijke

verenigingen maar de creditrente van de middenstandsbanken is hoger omdat zij daardoor

deposito's hopen aan te trekken.197 Kwaad blcedzet bij de Bond dat de ACBM bij de mceilijkhe-

den van de Hanzebanken met overheidssteun de rol van reddende engel speelt. Die overheids-

steun is toch al een misncegen voor de Bond omdat deze gegeven wordt onder andere met het

motief dat de provinciale banken aan de middenstand niet voldoende aandacht schenken.19S

Venvijdering aan beide zijden dus. Tegelijkertijd komen binnen het bestuur weer bezwaren
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tegen de signatuur van de middenstandsbanken naar voren. Vooral Mr.Dr. A.G. Heineken
benadrukt de principiële verschillen. De banken kennen geen winstbejag en hun wijze van zaken
doen is anders. Zij maken bij voorbeeld reclame, zijn van een geheel ander milieu, en het is lang
niet zeker dat zij de gcede gebnuken van het vak zullen volgen. Het zijn vaak niet de beste
elementen die betrokken zijn bij de middenstandsbanken. Zelfs het argument dat de ACBM
gewoon grootbank wil worden en slechts profiteert van de vlag van het middenstandskrediet-
wezen, overtuigt Mr.Dr. A.G. Heineken niet.t~
Tot tcenadering komt het van de zijde van de ACBM, wanneer zij ontdekt dat zij op de incassi
tcelegt. Het lidmaatschap zal haar aan de hogere Bondstarieven binden zodat zij haar eigen
verliesgevende manier van doen kan loslaten. Met één tegenstemmer, Mr.Dr. A.G. Heineken,
verleent de Bond begin 1924 het lidmaatschap aan de ACBM (met 57 vestigingen), de Midden-
standsbank voor Limburg (met ongeveer twintig filialen) en daarnaast aan 22 zelfstandige
kantoren.2~ Het gevolg is dat het incassobedrijfvan de overblijvende Boazbanken nu zij alleen
staan, een onmogelijke toestand wordt. Het bestuur van de Bond weigert unaniem hen tce te
laten. De bezwaren zijn talrijk. Het zijn meestal spaar- en voorschotbanken en alleen de grotere
doen ook wel effectenzaken en gewone bankzaken. Een deel van de agentschappen bestaat uit
kleine winkeliers in de dorpen die niet in de Bond thuis horen. Een provinciaal bankier als H.
Rcelvink bijvoorbeeld voelt er niets voor om zijn zaken te bespreken in tegenwoordigheid van
een schoolmeester ofwinkelier alleen omdat die wat incassi hebben. Ook de manier waarop zij
reclame maken (enveloppen met rebus, een novelle genaamd `Knokkie' etc.) past niet bij de
Bond. Alleen in Friesland en Groningen stellen die banken iets voor maar verder niet. Als men
hen tcelaat loopt men bovendien het risico dat daarna de bcerenleenbanken het lidmaatschap
zullen vragen. Men heeft dan nauwelijks verweer.2oi
Ook onder de Boazbanken zijner die voor het Bondslidmaatschap hun naam willen veranderen.
De N.V. Kamper Bank mag lid worden en ook de Boazbanken te Den Haag en Dordrecht
wanneer die het woord Boaz naar het einde van de naam verbannen en duidelijk te kennen
geven dat zij naamloze vennootschappen zijn. Zij heten voortaan N.V. Bank- en Commissiebe-
drijfBoaz, respectievelijk N.V. Kantoor voorBank- en Commissiezaken Boaz. De N.V. Zwartslui-
zer Bank laat men eveneens toe. De tcelating raakt in een versnelling door de concentratie van
het middenstandsbankwezen die uitmondt in de oprichting van de Nederlandsche Midden-
standsbank (NMB). Die laat men vanzelfsprekend tce omdat men in de provincie geen zelfstan-
dige combinatie naast de Bond wenst en ook omdat veel elementen van die bank al lid zijn. De
daarin opgenomen Centrale Boazbank te Utrecht kan nu gebruik maken van de Bondsfacilitei-
ten. De aanvrage van zeventien losstaande Boazbanken leidt niet tot tcelating. Volgens het
Bondsbestuur werken zij met te weinig kapitaal, hanteren te lage tarieven en hebben een hoogst
bedenkelijke liquiditeitsopvatting. Soms zetten zij spaargelden uit in hypotheken of in incouran-
te effecten. De bezwaren van het Bondsbestuur verdwijnen voor een deel van de Boazbanken
wanneer men op veizcek van de NMB balansen van de vier beste Boazbanken bestudeert. De
NMB dringt daarop aan omdat die banken effecten verhandelen en in Amsterdam onvermijde-
lijk met de tarieven zullen knceien. Daarop laat het Bondsbestuur weten geen principiële
bezwaren meer tegen de Boazbanken te hebben (hoewel het bestuur daarin niet unaniem is). De
banken in Groningen (1,2 miljoen aan deposito's), te Sneek en later ook die in Leeuwarden (met
vijf bijkantoren en vijf correspondentschappen) worden Bondslid. Daarna verminderen de
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tegenwerpingen van het bestuur ook voor Boazbanken die een duidelijk niet florissante positie

bezitten. Aanvankelijk zijn de bezwaren vooral gericht op de geringe kapitaalkracht waarbij de

NMB steeds wijst op de daarnaast bestaande aansprakelijkheid van de leden die als basis dient

voor de soliditeit. Maar de Boazbank te Halfweg weigert men desalniettemin omdat zij onder

nul is. Langzamerhand wenst het bestuur zich niet meer in de balanspositie te mengen tenzij het

ernstige gevallen betreft. Het eind van het lied is dat men zichop het standpunt stelt dat de Bond

niet hoeft in te staan voorde soliditeit van een instelling. Een hoogstmerkwaardige stellingname

die men van het Bondsbestuur allerminst verwacht. Zeker omdat dan al blijkt dat van de

aansprakelijkheid vaak niets terecht komt en dat men meestal afziet van het aanspreken van

leden omdat het opvragen van bedragen, ook al zijn die klein, veel onheil sticht. Vaak ook

hebben de aansprakelijke leden alle tijd gehad hun bezittingen op naam van hun vrouw of

anderen over te laten schrijven. In die tcestanden komt pas verbetering wanneer Boazbanken

de rechtsvorm van de cot5peratieve vereniging beginnen te vetwisselen voor die van de

naamloze vennootschap.2o2
Binnen het tijdsbestek van tien jaar haalt men de eerste Hanzebanken met graagte binnen de

Bond, dringen de middenstandsbanken binnen en volgen druppelsgewijs de Boazbanken.

Daarbij zorgen de tactische manier van optreden van de hoofddirecteur van de NMB, W.C.

Posthumus Meyjes ten opzichte van het Bondsbestuur en eerder de gcede stemming, die de

verhouding tussen voorzitter GJ. Engelberts en C. Loeff, de directeur van de ACBM, kenmerkt,

ervoor dat de relaties nooit ernstig verstoord raken. Misschien onopgemerkt door de lange

tijdsduur geen geruchtmakende maar wel een fundamentele ommezwaai voor de Bondsbes-

tuurders. De middenstandsbanken zijn echt anders. Bekendheid door reclame in plaats van

standing, staatsgarantie (waar de NMB graag mee pronkt20s) in plaats van eigen kapitaalkracht,

solidaire aansprakelijkheid in plaats van soliditeit van de bankier, kosteloos bestuur in plaats

van eenwinstdcel, tariefstrijd in plaats van serviceconcwrentie, religie als binding in plaats van

zakelijkheid.2o4 C~ngetwijfeld betekent de opkomst van het middenstandsbankwezen een ver-

frissing voor het provinciale bankwezen, ongetwijfeld ook is het voor de Bondsbestuurders niet

gemakkelijk te accepteren.

S. Boerenleenbanken, troetelkinderen van de regering2os

Uit concurrentievrees en op principiéle gronden stelt de Bond zich afwijzend op tegenover het

lidmaatschap van de landbouwkredietinstellingen. Enkele van die banken zijn wel lid, de

Cot~peratieve Centrale Bcerenleenbank te Eindhoven per ongeluk sinds 1906 al. Men betreurt

dat binnen de Bond maar wil het ook niet meer ongedaan maken.2o6 De Zuivelbank te

Leeuwarden krijgt het lidmaatschap op aandringen van de leden van de Friesche vereniging.

Men acht het in Leeuwarden beter die bank aan de tarieven te binden omdat zij als commissio-

nair optreedt.207 Het is wel een cot5peratie maar zij dcet geen zaken voorparticulieren. De leden

zijn zuivelfabrieken. Achteraf heeft ook niemand spijt van de tcelating, ook al omdat de

directeur een geschikte man is die de concurrentie niet tot het uiterste voert.208 De op

soortgelijke leest geschceide CotSperatieve Zuivelbank te Alkmaar laat men eveneens tce.2o9

Maar niet de Cot~peratieve Boerenbank `de Voorschotbank' te Naaldwijk die wel beweert een
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instelling te zijn als de zuivelbanken, maar die men niet gelooft.2to
De principiéle afivijzing berust op de cot5peratieve aansprakelijkheid. Men acht het in Bond-
skringen verkeerd zich met het hele vermogen in handen te leggen van derden. Men verwacht
dat het eerst tot een catastrofe mcet komen voordat dat ingezien zal worden.2tt Daannaast
keren de cot5peratieve banken geen dividend uit maar willen zij de leden voordelen bezorgen. Zij
zijn geen gewone handelszaken maar hebben eerder een filantropisch dan een commercieel
karakter hetgeen ze ongeschikt maakt voor het Bondslidmaatschap.212 Het is opmerkelijk dat
alleen C.EJ. de Bordes beweert dat het niet-uitkeren van dividend nog niet betekent dat men
niet commercieel is.21s Voor alle andere bestuursleden is alleen het etiket cot5peratie al
voldoendeom tot afwijzing over te gaan. Naast de principiéle gronden is de Bond bevreesd voor
concurrentie van de bcerenleenbanken op het hele werkterrein. De rentetarieven van de
CotSperatieve Raiffeisen Bank te Utrecht zijn zodanig dat de banken in het geheel niet mee
kunnen komen. Tegen een debetrente van 4t12 procent bij een aeditrente van 3t12 procent valt
niet te concurreren. Zij geeft ook grote kredieten en verschillende cot5peratieve fabrieken
brengen hun rekening over naar Utrecht omdat hun bankier daartegen niet kan concurreren.
Aan de andere kant draineren de bcerenleenbanken ook de provinciale geldbronnen door de
hoge creditrente.2t4 De Boerenleenbank te Aalten vergcedt zelfs vier procent rente voor direct
opzegbare gelden, verzendt kostenloos geld naar andere plaatsen en bemiddelt kosteloos bij
koop- en verkoop van effecten en ook bij het incasseren van wissels. In het algemeen zijn de
incassotarieven van de landbouwkredietinstellingen lager dan die van de Bondsleden. Maar het
grootste schrikbeeld voor de Bondsleden is hun effectenbedrijf. De CotSperatieve Raiffeisen
Bank vraagt het Bondslidmaatschap aan omdat zij zich meer op effectenzaken voor particulie-
ren en voor de aangesloten banken wil tceleggen. Dit betekent dat die bank dan tegen het
correspondententarief de orders van ongeveer 700 aangesloten instellingen kan uitvoeren. Die
zijn geen Bondslid en kunnen zodoende in de provincie op alle mogelijke manieren concurrentie
veroorzaken. Het Bondsbestuur wijst de aanvrage afwanneer de bank niet kan garanderen dat
alle aangeslotenen de Bondstarieven zullen tcepassen. Volgende aanvragen in 1925, 1980 en
1934 springen om dezelfde reden af.2ts
De cot5peratieve gedachte zit de Bondsbestuurders dwars. Wanneer anderen vernouwen
blijken te hebben in de cot5peratieve boerenleenbanken, neemt men dit hoogop. Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland en later die van Zuid-Holland schrijven gemeenten voor dat zij van
banken waar zij deposito's uitzetten, zekerheid mceten vragen, behalve wanneer het om
boerenleenbanken gaat. Daartegen komt het Bondsbestuur in actie. Men acht het ongewenst
dat de overheid op deze manier een brevet van soliditeit geeft aan de cotfperatieve banken. De
aansprakelijkheid geeft immers in het algemeen niet de waarborgen die men er gemeenlijk van
venvacht. Men zendt brieven naar de Gedeputeerden van alle provincies en aan de president
van de Nederlandsche Bank. De Gedeputeerden van de provincie Gelderland blijken het
Bondsstandpunt te onderschrijven.2 t6 De Nederlandsche Bank uitte al eerder haar bedenkingen
tegen dewijze waarop cot5peratieve verenigingen op bankgebied te werk gaan. Zij is van oordeel
dat het kapitaal van dergelijke verenigingen nagenceg onbeperkt ten nadele van crediteuren
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kan wegsmelten en bovendien is er te weinig verschil tussen debet- en creditrente waardoor
deze banken te weinig verdienen om behoorlijke reserves te vormen. Die nadelen beginnen
ernstig te wegen wanneer zij zich tot de geldmarkt wendt om door discontering geld voor het
bedrijf aan te trekken van buitenstaanders.217
Maar ondanks tegenwerken van de Bond blijkt het blced te knupen waar het niet kan gaan.
Bondsleden klagen in 1928 over sterke concuiTentie van speciaal de Raiffeisenbanken. Die
voeren effecten-orders tegen het Bondstarief uit. Ontduiking van het reglement door Bondsle-
den ofAmsterdamse commissionairs kan de oonaak zijn maar evengced de grote effectenvoor-
raad van de CotSperatieve Centrale Raiffeisen Bank waaruit zij verkoopt en aankoopt.2ia
Concurrentie is het in ieder geval. Een opvallend verschil in vergelijking met de tcelatingsperike-
len bij de middenstandsbanken is dat daar veel meer afzonderlijke instellingen het lidmaatschap
aanvragen.219 Een overeenkomst is dat in beide gevallen het co~5peratieve element de Bondsbes-
tuurders afstoot. Bij de middenstandsbanken wordt dat argument doorbroken door hun
concurrentiekracht. Opmerkelijk verschil tussen debeide grcepen banken is dat in het geval van
de boerenleenbanken de standing niet naar voren komt als afwijzingsgrond en ook niet de
overheidssteun. De overheid steunt die banken immers niet maar vertrcetelt ze alleen, volgens
Edersheim. Wat betreft de reclame lijkt de Bond bij de landbouwkredietinstellingen gevceliger
dan ooit. Men ergert zich in dat geval zelfs overde luidnichtige reclame die de Raiffeisenbanken
nota bene in hun eigen blad, de Raiffeisenbode, maken.220

9. Sparen en spaarbanken

Het spaarbedrijf behoort als vanouds niet tot de zaken van de Bondsleden. Het zijn de
spaarbanken, de landbouwkredietinstellingen en de Rijkspostspaarbank die zich daar mee bezig
houden. Tot de eerste wereldoorlog is de laatste het belangrijkste qua omvang. De algemene
spaarbanken grceien tot die tijd niet snel. Het zijn verouderde instellingen waarvan er rond de
eeuwwisseling ongeveer 260 bestaan en waarvan er 189 hun ontstaan danken aan de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen. Zij bieden weinig spaargelegenheid. Van de grcep van 162
onderzochte instellingen zijn er in 1909 slechts 14 dagelijks geopend. Van anderen zijn de
openingstijden soms geformuleerd in tennen als `geopend op maandagavond voor volle maan'.
Ieder bankbestuur is vrijwel autonoom en regelt de belangen van de spaarbank zoals het
gceddunkt. Er bestaan veel variaties in de opzeggingstermijnen, de spaarreglementen enookin
de renteberekeningen. Soms komen runs voor zoals die op de Spaarbank te Rotterdam in 1907
waar in enkele uren een zo geweldige stormloop ontstaat dat alleen met veel politiehulp en een
regiment huzaren de orde bewaard kan blijven. Honderden mensen staan in rijen op straat en
de stormloop duurt dagen. Maar er komt verbetering in die tcestand hetgeen zichonder andere
uit in de oprichting van de Nederlandsche Spaarbankbond in 1907. Meer overtuigend is nog dat
deze algemene spaarbanken en trouwens ook de bcerenleenbanken de Rijkspostspaarbank
inhalen, wat betreft inleggerstegced en die bank zelfs in 1930 voorbijstreven.22i
Van het spaarbedrijf der Bondsleden is voor het eerst iets te merken in de jaren 1923-1925.
Bondsleden richten dan naast hun eigenlijke bedrijf aparte vennootschappen op als spaarbank.
Aparte vennootschappen omdat die net als de spaarbanken vrijstelling van zegelrecht genie-
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ten.222 Van de Nederlandsche Bank krijgt men daarop kritiek. Zij acht de zogenaamde bespa-
ringen bij de banken gelijk aan deposito's. Dat leidt tot een onjuiste gang van zaken, meent zij,
omdat die banken commercieel zijn en meer risico lopen dan een werkelijke spaarbank op zich
zou mogen nemen. Een spaarbank wordt geheel belangeloos gedreven en pleegt bij uitstek
solide te beleggen. De plaatselijke verenigingen bezien de zaak nog anders. Zij beschouwen de
spaairekening als een verkapte rekening-courant die er slechts tce dient om gelden aan anderen
te onttrekken door middel van een hogere rente-vergceding. Zij eisen dan ook dat de vennoot-
schappen zich ondenverpen aan de plaatselijke rentetarieven.223 Pas omstreeks 1925 raakt het
Bondsbestuur ervan overtuigd dat de spaarrekening benut wordt door een andere categorie
klanten dan de gebruikelijke. De rente is vaster en er is een maximum aan de inleg gesteld; de
rente is hoger en men kan de bedragen niet onmiddellijk opvragen.224 Omstreeks die jaren
begint juist de concurrentie van de algemene spaarbanken vcelbaar te worden. Zij gaan
dagrente vergoeden zodat handelaren het spaarbankbcekje als rekening-courant gaan gebrui-
ken. Daarnaast verrichten zij kosteloos verschillende activiteiten zoals het regelen van belasting-
betalingen, open bewaring van effecten, en beschikbaarstelling van safeloketten (tegen lage
tarieven). Later gaan enkele er zelfs tce over voor hun spaarders effecten te kopen en te
verkopen. Afkeurenswaardig in de ogen van het Bondsbestuur is dat kortlopend geld dat
bestemd is voor de industrie via de spaarbanken verdwijnt in hypotheken ofuitgeleend wordt
aan gemeenten. Zo afkeurenswaardig dat men in 1927 meent de directie van de Nederlandsche
Bank ervan in kennis te mceten stellen. Ergerlijk is ook dat de spaarbanken vanwege hun
filantropisch karakter vrijstelling van het zegekecht genieten. Daarover beklaagt men zich bij de
spaarbanken zelf en bij de minister van Financiën. In beide gevallen helpt het niets. Ook hier is
er volgens het Bondsbestuur weer sprake van ongewenste en ongepaste reclame waarvan men
de minister bericht. Die reclame bestaat eruit dat de Spaarbank te Delft in een gestempelde
mededeling de belastingplichtige oprcept de belasting via haar bemiddeling te voldcen. Dit is
niet het enige. Juist in die jaren (sinds 1929) intensiveren de spaarbanken de reclame waar men
voordien de neuzen voor optrekt. Een spaarbank had een enigszins deftig cachet, meer reclame
maken beschouwt men als iets van te gering allooi. Nadien komen de reclameplaten, vloeibla-
den, sluitzegels en leesbcekjes voorkinderen. Vanzelfsprekend weigert men in 1928 de tcelating
als Bondslid van het Bureau van de Nederlandsche Spaarbankbond dat voor haar leden
effectenzaken wil doen.22s
Veel helpt de tegenwerking niet want ondanks de protesten en de weigering van het lidmaat-
schap weten de spaarbanken hun inleggerstegceden tussen 1920 en 1940 meer dan te verdubbe-
len. In hceven e de zaken van de Bondsleden zelfeen uitbreiding van het spaarbedrijf onder-
gaan, is moeilijk te zeggen. Een bepaalde aflcerigheid is er zeker maar wie zich dit nieuwe tetrein
niet laten ontglippen zijn de Nato en de Nederlandsche Middenstandsbank die er via hun N. V.
Spaarbank van de Nationale Bankvereeniging en de Nederlandsche Middenstands Spaarbank
aan deelnemen.226 Dit zijn de jongste Bondsleden en zeker niet vergelijkbaar met de doorsnee
provinciale bankiers.
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10. Van Bankgiro naar Rijksgiro

Nog in 1919 maakt men zich over de Postchèque- en Girodienst geen zorgen als serieus
mededinger in het betalingsverkeer.227 Men raakt gealarmeerd wanneer de girotegoeden van
de private sector bij dePCGD oplopen van bijna 12 miljoen in 1918 tot 1 miljoen gulden in 1922.
Daarvan bestaat volgens bestuurslid C.EJ. de Bordes 60 miljoen uit deposito's, nl. stalling van
gelden die voor het zuivere overschrijvingsverkeer niet nodig zijn. De schuldige is de hoge
rentevergoeding bij de PCGD die sinds februari 1921 niet meer l ll2 procent bedraagt maar 2
procent.22a Dat is meer dan de banken geven, weet men in het Bondsbestuur. Het gevolg is dat
de gelden van bankiers en kassiers wegvlceien. Sterker nog is, volgens de Bordes, dat de rente
beschikbaar mcet komen uit `onze belastingpenningen' aangezien immers de PCGD niet
uitkomt.229 Middenstandsbanken en zelfs Bondsleden plaatsen er hun geld omdat de rente er
hoger is dan bij de Amsterdamse bankiers.2so
Niet alleen het Bondsbestuur is onthutst. De hele georganiseerde geldwereld raakt in beweging.
Op initiatief van de Amsterdamsche Bankiersvereeniging ontstaat een comité van actie waarin
behalve de Bond ook de beide zusterverenigingen, de twee bankiersverenigingen, de Amster-
damse kassiersinstellingen en later zelfs de ACBM deelnemen. Die laatste is dan nogniet eens lid
van de Bond! De Nederlandsche Bank werktmee omdat zij bezwaar heeft tegen onttrekking van
dergelijke grote bedragen als bij de PCGD aan handel en industrie. Gezien haar speciale
verhouding met de regering neemt zij niet het initiatief van de actie. Wel geeft zij openlijk blijk
van haar afwijzende houding, ook vanwege de onbillijkheid dat de PCGD die eventueel voor
tekorten kan steunen op de Staatskas, de gewone banken beconcurreert door hogere rente te
bieden en lagere tarieven voor haar vecrichtingen te rekenen. Nog erger is dat er stemmen
opgaan die pleiten om haar gelden ter beschikking te stellen van instellingen die zelf niet in die
mate het vertrouwen van het grote publiek hebben verworven om voldoende deposito's te
kunnen aantrekken (de middenstandsbanken).2s1 De activiteiten van de PCGD verootzaken in
Bondsogen onbillijke toestanden. Niet alleen vlceien deposito's weg maar ook lijdt het incasso-
bedrijfschade omdat klanten zich door goededebiteuren per giro laten voldoen. Onbillijk is dat
een klant die `er is gekomen' via een bankier nu zijn saldo bij de PCGD uitzet. Een belemmering
van het bedrijf is verder dat men het betalingsgedrag van de cliënt uit het oog verliest wanneer

die op meerdere manieren zijn betalingen laat verlopen.
Het is de Bond die het initiatief neemt, aangezien ook de Amsterdamse heren het voortouw niet
willen nemen omdat zij overgrote posten schatkistpapier beschikken. Het gaat dan moeilijk aan
om bezwaar te maken tegen onttrekking van gelden door de PCGD. In het algemeen heeft men
bovendien meer kans van slagen wanneer men opkomt voor de belangen van de kleinere
instellingen. Als strategie wil men de regering wijzen op de onttrekking van gelden aan handel,
industrie en landbouw en ook op de belegging van kortlopende middelen door de PCGD op
lange termijn, hetgeen haar in liquiditeitsmceilijkheden kan brengen. Uit strategische ovenve-
gingen mceten de argumenten vooral theoretisch blijven en mag beslist niet uitlekken dat een

klant per jaar 500 gulden aan porti en zegelrechten uitspaarde door zijn betalingen over de giro

te laten lopen. Dergelijke uitlatingen lokken immers mensen naar de PCGD.2s2 Wanneer het
comité een overzicht van alle bezwaren samengesteld heeft en gereed is die bij de minister van
Waterstaat te bespreken, is de urgentie inmiddels verdwenen vanwege de staat van ontredde-
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ring waarin de PCGD raakt. De minister van Financiën, H. Colijn, blijkt trouwens niet gevcelig
te zijn voor het argument dat de PCGD wel eens in liquiditeitsmceilijkheden kan raken. Ofde
Staat in dit geval geld mcet uitlenen of een ander, lijkt hem onverschillig. Wel betreurt hij de
uitbreiding van de dienst op het bankiersteirein maar verwijst het comité naar de minister van
Waterstaat onder wie de PCGD ressorteert. Die gaat aanzienlijk minderver mee. De rente wil hij
wel verminderen maar niet afschaffen. Die afschaffmg komt er later, na de heropening van de
dienst toch om de exploitatie gemakkelijker te maken en ook omdat men rentevergceding niet
passend acht bij een Rijksdienst.2ss
Bondsleden opperen inmiddels de instelling van een eigen girodienst ter vervanging van de
PCGD. De Nederlandsche Bank, gevraagd als centrum te fungeren, wil helemaal niet in die
richting. Om een eigen girodienst met de bankiers op te richten is uitgesloten omdat men niet
voor iedereen het risico kan nemen. De samenwerking in de bankwereld in er ook te klein voor.
Om die reden wijst het Bondsbestuur latere plannen zoals dat van E.W.A. Sncek (lid van de
firma A. van Deventer 8c Zonen te Zwolle) ter oprichting van een Bondsbureau en dat van AJ.
C~verling (Overling's Bank te Dcetinchem) als utopistisch van de hand. Verbetering van het
bankgiro is de enige mogelijkheid. Bondsleden mceten om te beginnen cliënten aansporen hun
bankrelatie in het briefhoofd te noemen, en een bcekwerk met de namen van de cliénten en hun
bankrelatie kan ook helpen. Van fundamenteel belang voor de bevordering van het bankgiro-
verkeer acht men de invoering van een algemeen tarief. Voor bankiers en kassiers onderling
levert dit nauwelijks problemen op. En in het geval dat het wel zo is, zal het geen breekpunt zijn
aangezien men gezamenlijk streefr naar bevordering van het bankgiro. Rekeninghouders die
overschrijvingen laten uitvoeren, wil men gratis bédienen aangezien men de kosten wel
verdient door de provisieberekening op de rekening-courant omzet. De Haarlemsche Bankve-
reeniging maakt in dit geval zelfs nog winst. Alleenwanneerkaspostenontstaan, is provisiebére-
kening noodzakelijk omdat anders die betaalwijze, gezien de omzetprovisie die men mist,
goedkoper is dan een zuiver girale transactie.2s4
Maar de Amsterdamse bankiersvereniging waar men niet om heen kan, stelt zich op het
standpunt dat men ook in die gevallen niets mcet berekenen om het bankiersgiro zo aantrekke-
lijk mogelijk te maken. Kasklanten zullen volgens deAmsterdamse bankiers snel het gemak van
een rekening inzien. Tot overeenstemming komt menniet en heel actueel is de bevordering van
het bankgiroverkeer alweer niet meer want de PCGD werkt weer.2s5
De reactie van de Bond wijst al op de invloed van de PCGD op het provinciale bankwezen. Een
verdere aanwijzing van het belang van de zaak blijkt wel uit de verhouding tussen de PCGD en
het provinciale bankwezen wat betreft de grootte van de tegceden.
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Tabel VIII: Bedngta aan depoaito'a en crediteuren bij enige provinciale banken, in duittnden guldens 236

jaar de~osito's ardikurrn

Kingma's Bank N.V. i.eeuwardrn 1919 1.229 602

N.V. Noordhollands Landbouwcrediet Alkmaar 1922 3.244 3.415

N.V. Zaanlandsche Bank Krommenie 1922 3.618 626

Provinciale Crcdiet. en Depositobank Schiedam 1922 1.071 7

Noorder Bank Alkmaar 1922 809 524

Betuwsche Bank, Lamsvdt 8c Co Arnhem 1922 - 160

Gezien de grootte van deze bedragen is de toeneming van de tegoeden bij de PCGD met circa 28
en 53 miljoen in 1921 en 1922 tot een totaal van 1 miljoen gulden voldoende om het
Bondsbestuur vrees in te boezemen. Immers 1 miljoen komt overeen met een bedrag dat 61
maal de deposito's van een instellingals Kingma's Bank N.V., zeker niet de kleinste, omvat. Nog
extra weegt dat de jaren 1921 en 1922 belast zijn met de opruiming van bevroren kredieten uit
de voorafgaande hausse zodat creditgelden node gemist kunnen.
Pas veel later, in 1928, zijn weer geluiden hoorbaar over een noodzakelijke algemene gedragslijn
voor het bankgiro. Motief is dan niet meer de concurrentie van de PCGD maar het bestaan van
interne provinciale problemen. De Nato stuurt overschrijvingen niet altijd door naar de bankier
van de cliënt maar stelt de bedragen bij haar eigen kantoren beschikbaar per kas ofopent zelfs
rekeningen voor niet-cliënten. In Twente bestaat het misbnuk van de bankgiro uit het geven
van opdracht tot uitbetaling. Op die manier ontgaat men de omzetprovisie en ondermijnt men
bovendien het gebruik van de bankgiro omdat er geen rekening behoeft te worden aangehou-
den. Kostbare creditgelden gaan verloren voor de banken. Bijna bereiken de Bond, de bankiers-
verenigingen en de kassiersinstellingen overeenstemming om alleen in dergelijke gevallen
provisie te berekenen. Maar de Robaver werkt niet mee omdat zij naar haar zeggen uitsluitend
opdrachten tot uitbetaling krijgt. Daarop wil zij geen provisie berekenen om geen klanten te
verliezen. Maar ook vanwege andere ontduikingsmogelijkheden trekt men het al genomen en
afgekondigde besluit tot een algemeen tarief spoedig terug. Twee jaar van overleg ujn dan
verstreken.2st Eerst in 1937 komt men tot een bankiersgiro met algemene afspraken die vooral
betrekking hebben op eenvoudige uniforme formulieren voor rekeninghouders. De netelige
kwestie van de kasposten blijft er buiten.2sa Maar het bankgiro blijft slechts een ondergeschikte
rol in het betalingsverkeer vervullen. Het kwijt zich op bevredigende wijze van ujn taak maar is
voor de bank niet altijd ook een bron van inkomsten. De opvatting dat de PCGD een te groot
gedeelte van het betalingsverkeer tot zich heefr getrokken, is wel gangbaar maar wordt niet
door iedere bankier gedeeld. Een enkeling geefr zelfs toe dat de PCGD beter voor die taak
geëquipeerd is.2s9 Pas in 1961 zal men een grotere mate van overeenstemming binnen het
bankwezen weten te bereiken.24o
Ook ditmaal slaat de reclamefobie van de Bond toe door de reclame die de PCGD op haar
enveloppen maakt voor de Nederlandsche Spaarkas. Het bezwaar bestaat uit de gevolgtrekking
die het publiek zou kunnen maken over de soliditeit van die instelling. Begrijpelijker, uit
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concurrentie-oogpunt, zijn de bezwaren die de Bond heeft tegen het beschikbaar stellen van
briefjes door de PCGD aan rekeninghouders met daarop de aanbeveling dat die rekeninghou-
ders bij voorkeur gebruik maken van firma's die een postrekening hebben. De Bond wijst de
minister op deze praktijken. Evenzeer begrijpelijk zijn de bezwaren tegen het adverteren van de
PCGD met de vrijdom van porto en zegelrecht. Het is begrijpelijk en het wijst tegelijkertijd op de
positie van de provinciale bankiers die nog niet gewend zijn aan het rumcer van alhet níeuwe in
de provincie.24 i

11. De verdere aantasting van de positie van de provinciale commissionairs in de
jaren dertig

De litanie van bedreigingen neemt voor de provincie geen einde met de opkomst van de
middenstandsbanken, de landbouwkredietinstellingen en de spaarbanken. Er volgt nog veel
meer. Hypotheekbanken blijven bijvoorbeeld hoge provisies uitkeren aan tussenpersonen voor
plaatsing van pandbrieven (soms 2112 tot 5 procent). De drie verenigingen leggen zich daar
tenslotte bij neer.242 Het verrichten van gratis bankdiensten is een euvel waar de provinciale
bankiers zelf niets tegen willen doen en het mag wel gelden als een uiting van provinciale
`overbanking'.24s Zonder effect is ook de weerstand van het Bondsbestuur tegen leningen
buiten de effectenbeurs om. Die zorgen niet alleen vooromzetverlies maar dwingen ook tot een
scherpere couponprovisie omdat men immers steeds bij emissie-aanbiedingen aan provincies,
gemeenten en waterschappen bedacht mcet zijn op het alternatief van de onderhandse le-
ning.244 Onmachtiger wordt de Bond en ook de Rotterdamse Vereeniging van Effectenhandela-
ren in de verhouding tot de Amsterdamse Vereeniging voor den Effectenhandel. De laatste
vertoont een houding van welwillende overmacht. Haar jongere en zwakkere zusters durven het
niet op een breuk in de provisie-overeenkomst aan te laten komen. Positief is de gestie van de
Amsterdamse bestuurders die herhaaldelijk doorhun leden gedrongen worden tot besluiten die
zij eigenlijk niet willen nemen. Maar ten lange leste dcet het ook wel denken aan een comforta-
bel leunen tegen onwillige leden. Enige positieveranderingen in de jaren dertig springen er in
het bijzonder uit.

Forensen, rijksorganen en steekpenningen

Het privilege van de Amsterdamse commissionairs om Amsterdammers maar ook forensen uit
de provincie tegen gereduceerd provisietarief te mogen bedienen vormt de meest besproken
irritatie voor het Bondsbestuur sedert de instelling van dit privilege in 1914. Vrijwel iedere
reglementswijziging is voor het Bondsbestuur dan ook aanleiding te proberen het privilege
ongedaan te maken.245 Een gelukkige omstandigheid lijkt het Bondsbestuur daarbij in 19~ 1 in
de kaart te spelen. De omschrijving van het begrip forens is dat die weliswaar buiten Amster-
dam woont (en zaken dcet in die stad) maar daar wel in de inkomstenbelasting wordt aangesla-
gen. Deze zogenaamde werkforensenbelasting komt met ingang van 1 mei 1931 te vervallen.
Dan bestaat de forens volgens de defuutie niet meer en is de kwestie opgelost. Zelfs hoopt het
Bondsbestuur dat nu ook het restant van het privile~e, de voordelige bediening van Amster-
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damse particulieren, zal komen te vervallen. Iedere commissionair (zowel de provinciale als de
Amsterdamse) mcet in de provincie het hoge tarief en in Amsterdam het lage tarief hanteren.
Dit is het ideaalbeeld.246 Het bestuur van de Amsterdamse vereniging toont geen bezwaar tegen
toepassing van het hoge tarief voor forensen. De Bond grijpt de gelegenheid aan om ook
instellingen zoals Rijksfondsen en spaarbanken die zich in Amsterdam gcedkoop laten bedienen
ter sprake te brengen. Waar J.H. Kann in 1925 al op aandringt, is om te protesteren tegen het
door de Agent van Financién laten uitvoeren van alle beleggingen van de Rijkspensioenfondsen
in Amsterdam tegen het lage tarief.247 De provinciale commissionair die het hoge tarief
berekent, krijgt nooit meer een order. Weer lijkt het Amsterdamse bestuur geen bezwaar te
hebben. Aldus gesterkt stelt het Bondsbestuur vervolgens eisen met betrekking tot het bedienen
van agenten van levensverzekeringsmaatschappijen en het Spaarbankbureau. Tenslotte eist
men zelfs afschaf~ing van het privilege voor Amsterdamse particulieren, heel begrijpelijk want
het leidt tot fraude. Commissionairs in de provincie die geen lid zijn van de Bond kopen en
verkopen via Amsterdamse particulieren en weten zodcende toch nog bijna de helft van de
marge te halen die een Bondslid geniet. Provinciale beleggers en speculanten laten zich ook
rechtstreeks via een Amsterdamse particulier tegen het lage tarief bedienen. Beide problemen
zijn als vanzelf verdwenen wanneer het privilege verdwijnt.24a
Dan komt de Amsterdamse firmaD.W. Brand in actie met maar liefst 114 medestanders (van de
804 leden)249 en dreigt de Bond op alle posities te zullen weerstaan. Vooral de instellingen en
fondsen willen de Amsterdammers niet missen. Enige wrevel toont men in tlmsterdam dooruit
te spreken dat het aan de Bondsleden zelf te wijten is dat de fondsen zich tot Amsterdam
wenden. Men stelt daar dat vrceger Amsterdam ook al orders van rijksfondsen uit de provincie
kreeg maar dat tcen een paar provinciale kantoren door relaties met ambtenaren van het
departement die orders naar zich toe trokken, waarschijnlijk met behulp van steekpenningen.
Op die grond heeft toen de minister besloten alles over de Agent in Amsterdam te laten lopen.
Even overweegt het Bondsbestuur een gesprek met minister de C~eer en met de Agent van het
Ministerie van Financiën, aan te vragen. Slechts omdat de Amsterdamse bestuurders (die de
uitlating niet deden) hem dit zeker kwalijk zullen nemen, ziet men er van af. Ook zonder dit
beslissen de Amsterdamse leden dat alles bij het oude mcet blijven, behalve dat Bondsleden
voortaan rijksinstellingen tegen het lage tarief mogen bedienen.25o Dit lijkt een hele overwin-
ning maar is nauwelijks waard zo gencemd te worden want de orders van die instellingen gaan
dan al naar de Amsterdamse banken25l zodat de commissionairs er niets bij verliezen en de
provincie er nauwelijks baat bij kan hebben. De concessie betekent ook niet dat leden orders
krijgen maar alleen dat zij tegen een lager tarief mogen bedielien en dat de kans op orders
toeneemt. De fondsen zelf zijn immers tot niets verplicht. In 1939 blijkt dit nog eens zonneklaar
wanneer uitkomt dat de Rijkspostspaarbank degenen zonder kantoor in Amsterdam niet op de
lijst heeft staan van commissionairs die belast kunnen worden met de uitvoering van effectenor-
ders. Na protest van de Bond verklaart zij voortaan Bondsleden en leden van de Rotterdamse
vereniging op dezelfde wijze te zullen behandelen als te Amsterdam gevestigde commissionairs.
Maar velen staan op die lijst die nog nooit een order gezien hebben.2s2
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De remissier van obscuur individu tot r~ettig bedri~genoot

De forensenkwestie is een instituut dat de Bond beschouwt als een onredelijke en afgedwongen
voorsprong voor de Amsterdamse commissionair, maar het is een erkend fenomeen. Geoor-
loofd is ook dat bedienden buiten kantoortijd orders opnemen en daarvoor door hun patroon
gratis ofbijna gratis worden bediend. De provisie is geheel ofgedeeltelijk voor de bediende. Een
andere, geheel vernvegen en illegale, concwrentiemethode is dat Amsterdamse firma's de
provinciale commissionair wel de verplichte provisie in rekening brengen maar die vrceger of
later terugbetalen. Deze manier van doen, die volkomen tegen de afspraken indruist, komt
alleen in bijzondere gevallen aan het licht. Een tussenvotm, wel door de provinciale commissio-
nair betrewd, wel tcegestaan en niet gereglementeerd, is het remissierschap. De remissier
verzamelt orders en geeft deze tegen uitkering door aan een commissionair of een bank. Die
laatste mist zodoende wel een stukje provisie, de beloning voor de remissier,maar haalt extra
effectenomzet. Het leidt tot vele problemen. Het Amsterdamse bestuw komt voor gevallen te
staan waarbij een firma iemand provisie retowneert die zich er dan bij betrapping op bercept
remissier te zijn. Dit is dan niet te weerleggen want wanneer iemand af en tce tegen beloning
een order doorgeeft, is hij al een remissier. Tegelijkertijd kan hij echter ook orders voor zichzelf
doorgeven en retourprovisie ontvangen. Dan overtreedt hij het reglement. Zo leidt het remis-
sierschap tot fraude en is het bovendien een concurrentie-element tussen Amsterdamse com-
missionairs. Het gevolg is dat aan de gehele grcep provisie ontgaat ten voordele van degenen
die zich van de remissier bedienen. Het leidt uiteraard tot orderjacht. Dit hceft nog geen
probleem te zijn indien maar vastligt wat een remissier precies wel en niet mag en hce groot zijn
beloning is. Het Amsterdamse bestuw wenst daarom ordening. In de provincie heeft men er
nauwelijks last van, meent het Bondsbestuw.25s Soms dcet een niet tot de Bond tcegelaten
commissionair op die manier zaken en ook een directew van een groot pensioenfonds is
remissier om op die manier beleggingsorders van dit fonds tegen provisiereductie te krijgen.
Maar uitgezonderd enkele oude firrna's hebben Amsterdamse commissionairs weinig klanten in
de provincie behalve wanneer ze er zich vestigen. Sommige directewen van Boazbanken zijn
remissier. Maar het valt nogal mee; slechts eenmaal klaagt een Bondslid uit Utrecht erover dat
het in die stad voorkomt.254
Het Bondsbestuw venet zich tegen de regelgeving. Het vreest dat door reglementering,
hetgeen acceptatie inhoudt, de provincie overstroomd zal raken met remissiers. Wanneer die
het tarief voor particulieren hanteren, blijft er een gcede marge over omdat zij meestal zonder
kantoor en zonder personeel werken. De Bond vreest dat Amsterdam op een gcedkope manier
een leger van orderzcekers op de provincie los zal laten. Het is immers nog gcedkoper dan
bedienden de provincie af te laten reizen.255 In zijn verweer tegen de Amsterdamse plannen
betoogt het Bondsbestuw dat de remissiers gewoonlijk mensen zijn van minder soort en van 12
ambachten en 13 ongelukken. Niemand komt er graag voor uit remissiers te bezigen en ook
bewaren dezen zelf ineestal het zwijgen. Maar het Amsterdamse bestuw houdt aan en wanneer
de zaak zo hoog oploopt dat J.M. Kingma voorstelt er de overeenkomst aan te wagen, legt het
Bondsbestuw er zich bij neer dat de remissier in plaats van obscuw individu wettig bedrijfsge-
noot zal worden.256 Van een regeling komt vervolgens niets terecht. Wanneer Amsterdam er
vierjaar later weer mee komt, is het fenomeen voor de Bondsleden inmiddels een levenskwestie
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geworden. Men gewaagt van een conflict als nooit eerder in de dertigjarige verstandhouding
tussen de verenigingen. Twee argumenten tegen de regeling vinden bij de Amsterdamse

bestuurders gewillige oren. Ten eerste zullen klanten het remissierschap gaan opeisen en dan
vooral personen die belast zijn met het beheer van grote lichamen of van kapitalen van
vermogende families. Op de tweede plaats is het onverantwoord niet-deskundigen op het
publiek los te laten. Men laadt dan verantwoordelijkheid op zich tegenover autoriteiten en

publieke opinie in geval van een financiéle crisis tengevolge van overspeculatie. Vooral het

eerste argument neemt men in Amsterdam serieus. Men wordt het eens om remissiers te
verbieden en wat al bestaat binnen een paar jaar uit te laten sterven.257 De overtuigingskracht
van Bondsvoorzitter E. Edersheim werkt hier verbluffend. Het Bondsbestuur reageert met

applaus op zijn vetrichtingen in Amsterdam, natuurlijk wel in de beslotenheid van de bestuurs-

vergadering (20 april 1937). Maar dat komt weinig voor. Het Amsterdamse bestuur komt later
op zijn voornemen terug. De `knullen', zoaLs J. Stroeve ze ncemt, mogen wel verdwijnen maar
niet de vakbekwame remissiers. Laten uitsterven gaat niet meer; daarvoor is het al te diep

geworteld, maar beunhazen zoals notarissen en gepensioneerde officieren en dergelijke kan

men wel weren. Door de ingewikkeldheid van de grensgevallen komt het niet tot een regeling.

Zeer tot gencegen van het Bondsbestuur dat geen overwinning behaalt maar wel een dreiging

gekeerd weet.2ss

Concurrentie door de Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank wordt langzamerhand commissionair in effecten, verzucht J.H.

Kann.259 Dit is in 1920, en meer dan ergernis is er nog niet. Aanstootgevend acht men de

plaatsing van een wel ongeveer een meter groot bord aan het kantoor van het agentschap te

Groningen der Nederlandsche Bank dat de rentetarieven voor bankiers én voor particulieren

aangeeft. Het is de uitdrukkelijke gelijkstelling die de Bondsleden in 1930 kwetst.2óo In 1932
raken de gemcederen verhit wanneer bij een emissie van een staatslening de Nederlandsche
Bank provisie geniet terwijl zij geen lid van één der verenigingen is. Het schijnt dat de minister

van Financién geen gelegenheid voorbij wil laten gaan de Bank iets te laten verdienen. Het
Bondsbestuur is er teruninste van overtuigd dat de Bank zélf geen verwijt treft gezien haar

welwillendheid jegens de bankierswereld.26I Olie op het vuur en begin van een lange strijd is in

1933 een circulaire die het Haagse agentschap der Nederlandsche Bank haar bewaargevers,

rekeninghouders en beleengevers zendt enwaarin het zichbereid verklaart voortaan effectenor-

ders uit te voeren door bemiddeling van een door haar aan te wijzen Amsterdamse commissio-
nair. Een streven naar geldverdienen zit er ongetwijfeld aan vast, taxeert de Bond. Maar heeft

niet de regering bij de jongste octrooiverlening in 1918-1919 toegezegd dat de Bank zich niet op

dit terrein zal begeven. Zal de Bank de traditie verlaten om het particuliere bedrijf zo min

mogeGjk concurrentie aan te dcen, een traditie die men in alle jaarverslagen van president

Vissering uitgesproken vindt?262
In een onderhoud op 8 maart 1933 met de voorzitters der drie verenigingen betoogt de

president van de Nederlandsche Bank, Mr. LJ.A. Trip, dat de Bank niet het commissionairsbe-

drijf uitoefent. Iedere effectenbezitter kan de Bank orders laten uitvoeren door de commissio-

nair die hij aanwijst. Wijst men niemand speciaal aan, dan dcet de Bank dit. Druk oefent zij niet
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uit en adviezen over aankopen en verkopen geeft zij ook niet. Het is er haar alleen om te doen
het de bewaargevers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Orders in elkaar sluiten dcet zij niet, alle
orders gaan via commissionairs en die ondervinden dus geen nadeel. Overhet wettelijke aspect
wenst Trip niet te spreken want de Nederlandsche Bank is niet zo'n kind dat zij iets doet wat zij
niet mag. Zij zal nagaan wat er te doen valt aan de uitschakeling van het provinciale bedrijf en
het overbrengen van de bewaargeving uit Rotterdam naar de hoofdstad.2ós Een zo pover
resultaat, waarbij door de weinige steun door de zusterverenigingen alle ontevredenheid op
Edersheim's schouders komt te rusten, vraagt om een verdere actie. Maar welke? De minister
inschakelen heeft een dubieuze afloop want Trip kent uit zijn vrcegere functie van thesaurier-
generaal alle verhoudingen op het ministerie. De commissarissen van de Nederlandsche Bank
aanspreken heeft weinig zin omdat die bij Trip niets te vertellen hebben, meent het Bondsbes-
tuur. Het laten schrijven van artikelen onder het hoofd: ` de Bankers Bank in concurrentie met
de Banks ` stelt men voorlopig uit omdat het teveel tegenkrachten en tegenwerking achter de
coulissen op kan rcepen.264
Juridisch advies op verzcek van de Amsterdamse vereniging, wijst op wettelijke mogelijkheden
gezien de voorde verenigingen positieve besprekíngen bij de behandelingvan de Bankwet 1919.
Tegelijkertijd stelt het advies dat de Bank tegenover de regering eigenlijk kan dcen wat zij wil.
De regering kan feitelijk alleen het octrooi opzeggen. De beste kcers is om een economisch
standpunt in te nemen en de regering er op te wijzen dat er geen algemeen belang voor de
handelingen van de Bank bestaat omdat er voldoende vakbekwame commissionairs zijn.
Daarnaast is er wel een strijdigheid met het algemene belang omdat het doen van effectenzaken
door de Bank er toe zal leiden dat agenten en correspondenten van de Bank, die niet meer uit
commissionairskringen worden gerecruteerd, adviezen gaan geven. De Bank kan in een kwade
reuk komen te staan wanneer de geadviseerde effecten gaan kelderen.265 Bondsvooizitter E.
Edersheim informeert bij de plaatsvervangend thesaurier-generaal Mr. LA. Ries. Die erkent de
gevaren. Ries wijst er op dat de middenstand in dergelijke gevallen een campagne op touw zet
en dat zoiets indruk maakt op de regering. Maar de tegenwoordige regering zal er weinig oor
voor hebben omdat zij binnenkort aftreedt. Wacht men tot de nieuwe regering er is, dan is het te
laat omdat die grotere zorgen heeft zoals bezuinigingen en begrotingsperikelen. Volgens Ries
doet men er het beste aan het economische standpunt naar voren te brengen en niet het
wettelijke. Ook hij ziet in dat de bedienden van de Bank advies zullen geven en dat het publiek
zal denken dat men bij de Bank het beste advies krijgt. Wettelijk kan men tegen de Bank weinig
doen maar betogen van de regering zullen wel degelijk enige invlced hebben ofschoon zij op de
tegenwoordige president Trip minder indruk zullen maken dan op zijn voorganger Vissering.
De verenigingen besluiten het wettelijke en het economische standpunt naar voren te brengen.
De minister is daarop van mening dat de Bank niet tegen het octrooi handelt maar is het er ook
niet mee eens dat de Bank zich op het effectenterrein begeeft. Hij adviseert tot een onderhoud
met de Bank Wanneer dit geen resultaat geefr mcet men hem inschakelen. Even nog dreigt de
eensgezindheid van de drie verenigingen in gevaar te komen wanneer de Amsterdamse voorzit-
ter E. Stroeve opmerkt dat men in Amsterdam geen last heeft van de concurrentie van de Bank
wanneer men maar zorgt er als de kippen bij te zijn. Voorzitter E. Edersheim weet Strceve ervan
te overtuigen dat het Bankpersoneel in de hoofdstad wel gced géinstrueerd zal zijn om zich van
inmenging ín zaken van de bewaargevers te onthouden maar dat dit in de provincie anders ligt.
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Daar wil het personeel graag in de gunst van de hoofddirectie van de Bankkomen en doet men
alles om de bewaargevers naar zich tce te trekken. E. Stroeve besluit één lijn te trekken met de
provinciale vereniging. Voor de leden van zijn vereniging geeft dit voor- nochnadeel, de orders

lopen of direct via de commissionairs over de beurs of indirect via de provinciale commissio-

na1T'.266
De tweede conferentie met de Nederlandsche Bank op 21 december 1933 levert niets op. De
Bond betreurt het dat de Bank die veel van haar bewaargevers te danken heeft aan de
commissionairs nu optreedt als diens concutrent. E. Edersheim betoogt dat het commissionairs-

bedrijf, gezien de tijd, toch al niet lonend is en ook concuiTentie ondetvindt van de grootban-

ken. De cliënt maakt gebruik van hun kluizen en zal tenslotte ook wel effectenorders door de

grootbanken uit laten voeren. Gebruik van de telefoon maakt de persoonlijke band tussen
commissionair en cliént losser. Maar Trip is ongevcelig voor de argumenten, zelfs de bemceie-

nis van de minister accepteert hij niet. Excuus is dat de Bank er niet veel aan verdient. Het enige

is het provisieverschil dat ontstaat doordat zij provinciale klanten het hoge tarief berekent
(overeenkomstig het reglement) en zelf in Amsterdam het lage tarief mcet betalen. De minister

geeft vervolgens als zijn standpunt dat de bewaargeving een grote bron van inkomsten voor de

Bank is die op alle manieren beschermd mcet worden; een draai van 180 graden vanuit zijn

eerdere mening dat de Bank zich niet op dit terrein mcet begeven. De Bond legt zich bij de

kwestie neer.26~
In alle drie de gevallen wint de Bond niets. In de forensenkwestie is er sprake van behoud van de

bestaande toestand en is er ook geen verlies. De regeling van het remissierschap weet de Bond

tegen te houden maar dat was ook gebeurd wanneer hij dat niet gedaan had. Die regeling blijkt

immers niet eens mogelijk te zijn. Van verlies van positie is eigenlijk alleen sprake door het

beleid van de Nederlandsche Bank op het gebied van de bewaargeving.268 Daar is de Bond

machteloos ondanks de steun van de beide andere verenigingen die er zelf eigenlijk geen belang

bij hebben. Opvallend in alle gevallen is de vechtlust van de Bond en vooral die van zijn

voonitter E. Edersheim. Daarbij valt te bedenken dat de laatste twee kwesties tegelijkertijd

spelen. Ditbetekent ook dat men in het ene geval (de remisier) strijd voert tegen de Amsterdam-

se vereniging en tegelijkertijd die vereniging nodig heeft in de oppositie tegen de Nederlandsche

Bank.

12. Zwijgen en betalen. De Bond in de crisis, de leden in actie

De jarenlange intemationale crisis, gemarkeerd door imposante gebeurtenissen als de krach op

de New-Yorkse beurs van zwarte Donderdag 24 october 1929 en de val van het Engelse pond in

september 1931, mist haar uitwerking op de zaken van de Bondsleden niet. Aanvankelijk blijft

het binnen het Bondsbestuur bij de signalering van een enkel fenomeen als lage creditrente

gepaard gaande met hoge debetrente en opmerkingen over tegenwoordige risico's, abnorrnale

tijdenen het teveel aan banken.269 Inhet najaar van 1931(de crisis zet dan goed door) komende

leden in actie. Onder aanvcering van F. W. Blase, commissaris van de N.V. Gooische Effecten- en

Depositobank, vragen zij het bestuur te hulp te komen om tegen te gaan dat leden hun

betalingen onnodig mceten staken. De aanleiding is dat een (niet nader gencemde) firma in
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moeilijkheden raakt wanneer zij niet snel genoeg het onderpand dat zij stelde bij een Amster-
damse kassier, kan aanvullen. Een ander euvel ontstaat bij de kredietverlening op accepten.
Velen brengen die onder bij de Nederlandsche Bank maar degenen, die eerder niet van haar
diensten gebnuk maken en het nu wel proberen, weigert zij. Hetzelfde geldt voor het herbele-
nen van effecten. De actievcerende Bondsleden taxeren dat de Bank niet in staat is de wissels
van de kleinere kantoren te beoordelen en niet ingesteld is op een zo uitgebreide controle. Door
haar strcefheid slagen volgens de actievcerders ongeveer 350 vande 400 kleinere instellingen er
niet in een relatie met haar te krijgen.270 Liever ziet de Bank dat die zich wenden tot de
grootbanken of tot de Nederlandsche Middenstandsbank. Zout in de wonde is dat zij grootban-
ken in moeilijkheden wel schijnt te helpen.271 De leden willen dat het Bondsbestuur bij de Bank
en de grootbanken aandringt op soepelheid bij het disconteren van promessen.
Het bestuur reageert terughoudend. DeAmsterdamse kassier die aanvulling van het ondeipand
eist, acht men niet laakbaar en de Nederlandsche Bank verwijt men niets. Die oordeelt volgens
het bestuur alleen naar de gegoedheid van de disconto's en de grootte van het eigen kapitaal.
Weigeren dcet zij alleen op zakelijke gronden. Het bestuur acht het van groot belang de
problemen binnenshuis te houden en zeker niet de Amsterdamse vereniging en de regering in te
schakelen om de ongerustheid bij het publiek niet aan te wakkeren.2~2
F. W. Blase laat het niet bij een venoek. Hij ijvert inhet najaar van 1931 voorde stichcing van een
centrale instelling in Amsterdam waar men onderpanden onderbrengt en via welke men
disconteert bij de Nederlandsche Bank. Zelfs kan een dergelijke instelling centraal effectenor-
ders uitvoeren en de incassi van de leden bij de grootbanken garanderen of rechtstreeks
behandelen. Blase beweert ongeveer 100 van de 400 instellingen achter zijn plan te hebben.
Maar het Bondsbestuur is nu ook afwachtend. Men vreest dat er een aanzienlijk kapitaal nodig
zal zijn omdat de leden vooral derderangs (bevroren) kredieten in zullen brengen die niet
herdisconteerbaar zijn. Vele korte kredieten zijn erniet in de provincie hetgeen betekent dat de
instelling langdurig beschikbare middelen mcet kunnen aantrekken. Nog afgezien van de
financieel-technische problemen ziet het bestuur mceilijkheden aankomen met de zustervereni-
gingen en met de Amsterdamse kassiers, wanneer de centrale instelling zich met effectenorders
en incassi gaat bezig houden en wellicht ook nog krediet aan particulieren gaat verlenen. Alleen
wanneer er genoeg aandrang van de leden blijkt te zijn en een voldoende kapitaaldeelneming,
zal het bestuur zich achter de plannen stellen. Een rondschrijven van Blase waarin hij de leden
om sympathie vraagt en dat nogal wat response heeft, is het bestuur niet genceg.
In de persoon van F.W. Blase heeft men geen vertrouwen. Hij bedot het bestuur met open ogen
en men neemt hem bijzonder kwalijk dat hij doet voorkomen alsof het bestuur min of ineer
achter zijn plannen staat. Antwoorden op een circulaire van zijn hand laat hij aan de Bond
adresseren die hij daarbij adres verleent te zijnen kantoor. Nog afgezien van het wantrouwen
slaagt hij er niet in het kapitaal bijeen te brengen. Zelfs de behcefre aan steun bij de leden weet
hij niet te meten omdat die niet graag opening van zaken geven aan een concurrent.
Daarop trekt hij zijn voorstellen in.27s
Blase weet intussen de ledenvergadering te overtuigen dat er een ondenoekscommissie dient te
komen. Het bestuur neemt die taak op zich en venoekt klachten met betrekking tot het
disconteren te melden. Vier instellingen reageren daarop. Niet veel maar het bestuur acht het
voldoende als aanwijzing. Belangrijk is dat de opinie van het bestuur met betrekking tot de

180



DE BOND VAN t919 TOT 194~: `LANGS DE L[JNEN'

Nederlandsche Bank verandert sedert het begin van de ledenactie van eenjaar eerder. Extreem
is het standpunt vanJ.M. Kingma die beweert dat alle instellingen die in moeilijkheden komen
onder nul waren en te grote kredieten gaven in verhouding met hun kapitaal. Onder andere
notarissen geven veel te veel. Maar Edersheim denkt dat de Nederlandsche Bank wel wat meer
kan doen. Zij wijst geen gezonde bedrijven afmaar ziet niet graag dat kleinere instellingen zich
metkredietverlening bezig houden, terwijl zij zelf klaagt dat er zo weinig disconto's zijn en dat zij
niets verdient door de grote geldruimte. Mr. W.H. de Greve wijst op deveranderde houding van
de Bank en haar agenten. Tcen hij met zijn loopbaan begon, kon hij niet zonder de Bank en de
agent was een oudere vriend die men alles vertelde wat hij wilde weten. Volgens De Greve heeft
president Vissering de provinciale banken tot in de wereldoorlog in leven weten te houden. Het

kredietwezen was toen in handen van kleine provinciale bankiers en van notarissen. Nu is dat

geheel anders. Men blijft zo lang mogelijk buiten de Bank omdat zij zo streng is. Zij vraagt
uitvcerige inlichtingen over alle kredieten, ook over die men niet disconteert. Dat is haar tweede
stap want de eerste deed zij al twintig jaar eerder door geen papier meer van notarissen aan te
nemen. De agenten zijn tegenwoordig ook mensen uit Amsterdam die niet meer plaatselijk

bekend zijn. Behalve bij J.M. Kingma die nog eens benadrukt dat er veel gekanker is omdat men

de mooie creditsaldi naar de grootbanken ziet gaan, ontstaat er bij het bestuur aLs geheel een
stemming van mededogen met de klagende provinciale bankiers en commissionairs. Men acht
het eigenlijk verbazingwekkend dat de kleine commissionairs het hoofd nog bovenwater weten
te houden.274 Men wendt zichmet de klachten van de leden tot deNederlandsche Bank. Daarna
verklaart men aan de leden dat zij geenszins onwelwillend staat tegenover de kleine instellingen
en bij de beoordeling van de discontotcelating alleen dcet, wat een gced bankier mcet doen,
een verklaring die het bestuur zo uitlegt dat er voor de kleineren weinig te hopen valt.275 Voor

hen zit er niet veel anders op dan in deze crisis te zwijgen en te betalen, zoaLs een Bondslid al

eerder opmerkt.2~6
F.W. Blase zit inmiddels niet stil maar probeert in 1932 een front van onafhankelijke en kleine
kassiers te vormen: de Vereeniging tot behartiging van de belangen van onafhankelijke provin-
ciale bankiers-, kassiers- en effectenkantoren (kortweg V.O.K.).277 Zij beoogt de kleineren onder

de leden apart te organiseren en hun belangen speciaal te behartigen. Blase weet 40 van de 400
stemgerechtigden leden te interesseren maar niet het Bondsbestuur. Dat excuseert zich zelfs bij

de Amsterdamse vereniging voor wat Blase van plan is. Wanneer die in de Bondsledenvergade-
ring in 1988 talrijke voorstellen indient die vooral beogen de macht van de grootbanken in het

bestuur terug te dringen en ook om de leden meer invlced tce te kennen bij het bestuur van de

Bond krijgt hij ook daar geen steun. De Bondsleden accepteren de macht van de grootbanken,

zeker nu dit niet in het stemrecht tot uiting komt (het stemrecht van de Robaver met 180
vestigingen is even groot als datvan een provinciale instelling met slechts één vestiging). Aparte
organisatie in de vorm van de V.O.K. werkt als een splijtzwam wanneer de grootbanken
onbereikbaar apart komen te staan. Bondsbestuur en leden zijn zich er volkomen van bewust

dat de grootbanken de Bondsleden onmiddellijk zullen overwinnen wanneer zij menen te

mceten concurreren. Blase heft de V.O.K. op; wanneer zijn voorstellen in een volgende
bijeenkomst weer ter sprake komen is hij wegens zware verkoudheid verhinderd.278
Liquiditeitsproblemen ontstaan in deze tijd niet alleen door de bevriezing van de kredieten en
de stroefheid van de Nederlandsche Bank. Onzekerheid vergt ook liquiditeitsbeslag. Er zijn
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kleine instellingen die het vertrouwen niet kwijt zijn maar toch zenden zelfs provinciale
instellingen uit onzekerheid hun incassi naar de grootbanken. Die weigeren vaak de bemidde-
ling van Bondsleden bij de incassering en dragen deze liever op aan een bode, of in kleinere
plaatsen aan hun bijkantoren. Het is daarom al langer gebruikelijk dat provinciale kassiers
onderpand geven aan de grote kassiersinstellingen en aan de banken voor de incassi die zij
tcegezonden krijgen. Gewoonlijk bestaat het onderpand uit effecten. Maar nu de liquide
middelen schaars zijn, proberen de kassiers de liquiditeit te bevorderen door borgtocht of
hypotheek te geven. Bondsleden stellen voor dat de Bond hypothecair onderpand van de leden
accepteert en daarmee, zonder zelf risico te lopen, de incassigever dekking biedt. Het is de
ingenieuze AJ. Overling die met voorstellen komt. Die blijken technisch niet uitvoerbaar. Zelfs
het sluiten van een solvabiliteitsverzekering is niet mogelijk omdat geen venekeringsmaat-
schappij het risico wil nemen.219 Een aanslag op de liquiditeit is ook het voorschrift van de
Gedeputeerde Staten in Friesland dat banken (behalve de Bank voor Nederlandsche Gemeen-
ten) onderpand mceten geven voor deposito's van gemeenten. In andere provincies is men daar
al eerder mee trouwens en zondert dan de boerenleenbanken van de maatregel uit. Niet alleen
een crisisverschijnsel is eveneens het onrendabel worden van zitdagen. Die zijn al niet meer zo
noodzakelijk door de toegenomen verbindingen. Opheffen doet men ze vaak niet omdat een
ander ze ook aanhoudt.2so
Behalve de directe invloed op de zaken van de Bondsleden zijn er nevenverschijnselen van de
benarde economische tcestand die de Bond treffen. Enkele leden die in moeilijkheden raken,
vragen het bestuur om geldelijke steun. Ekn lid helpt men daadwerkelijk en hij slaagt erin, ook
met hulp van anderen, er weer bovenop te komen. Het bestuursvoorstel om een aanzienlijk
bedrag uit te trekken voor dergelijke gevallen, keurt de ledenvergadering radicaal af. L.eden die
behcefte hebben aan steun moeten zich maar wenden tot hun relaties, menen sommige
collega's.281
Na 1934 komt de crisis nauwelijks meer ter sprake in het bestuur. Men memoreert de geringe
beurshandel in 1934 die nog kan verslechteren wanneer de conversies weg zullen vallen. De
lokale markt was altijd al betrekkelijk stil met uitzondering van fondsen als Koninklijke Olie,
H.V.A. en enkele andere. De verdiensten komen grotendeeLs uit buitenlandse fondsen maar
ook die handel ligt bijna stil. De enige oplossing die het Bondsbestuur de leden weet te geven is
dat zij zoveel mogelijk moeten trachten te bezuinigen. Des te merkwaardiger is dat het door de
Nederlandsche Bank afgekondigde emissie-embargo voor langlopende buitenlandse leningen
begin 1933 niet tot opmerkingen binnen het Bondsbestuur leidt. Dat men het niet opmerkt, is
onwaarschijnlijk. Wellicht ligt de oorzaak in de wetenschap van machteloosheid. Dat is de
indruk die het bestuur gedurende de hele crisis wekt.2e2

13. Bankincasso, Postincasso en PCGD28s

De strijd om hetbetalingsverkeer speelt zich in twee fasen af. De grootste schokdie het bancaire
betalingsverkeer treft is de expansie van de PCGD in de jaren twintig. Afgezien van de
verschuiving van het betalingsverkeer naar de PCGD en naar het bankgiroverkeer zijn in het
incassobedrijf de Post en Van Gend 8c Loos de mededingers van de banken.2S4 Op dat terrein
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heeft de ommekeer in de dertiger jaren plaats, vooral in het begin van die jaren.
Aanvankelijk komt het bankincassobedrijf bij hoge omzetten redelijk uit, ook al maakt de

tariefswijziging die de Post in 1919 doorvoert haar incassodienst voor de gebruiker in vele
gevallen voordeliger. De sluiting van de PCGD (van october 1923 tot october 1924) geeft een
tijdelijke verrneerdering van het incassobedrijf. Maar daarna is tekenend voor de stemming dat
men van geluiden die aandringen op verhoging van de incassotarieven niets meer hoort. De
Post blijkt een behoorlijke concurrente te zijn. De invcering van de Postgirokwitanties in 1925

waarbij de Post op kwitantie ingevorderde bedragen rechtstreeks op de rekening van de
rekeninghouders bij de PCGD stort, betekent nog een uitbreidingvan de service. Het kostenver-
schil is groot. Voor een bedrag aan incassi tot 5000 gulden berekent de Post f 4,90 terwijl de

bankiers en kassiers volgens hun Incasso-reglement f 16.- mceten berekenen. In sommige

gevallen is de Post zelfs elf maal gcedkoper dan het bankincasso. Op kleine plaatsen waar de

Bondsleden niet komen, knapt de Post het werk op. Postambtenaren maken via persoonlijk

bezcek reclame bij relaties van kassiers. Gelukkig heeft niet iedereen in de gaten dat de Post

gcedkoper is, merkt een Bondslid in 1931 op.2g5
Een eerste initiatief tot verbetering van het bankincasso is afkomstig van C. Philips (fuma Fred.
Philips). Hij propageert in 1928 normalisatie van het incassopapier. Daaruit ontstaat het
zogenaamde `Genorrnaliseerde Incassosysteem' dat berust op werkbesparing door betere

onderlinge verdeling van het werk. Vele banken vceren het systeem onmiddellijk in; daarna

groeit het langzaam verder.286 Een tweede beweging, in 1932, behelst verlaging van de tarieven.

Dat initiatief ontstaat wanneer de incassi van de banken aanzienlijk teruglopen, onder andere

omdat door de tijdsomstandigheden een rol gaat spelen dat de incassogever bij de Post niet het
risico loopt als bij een bankier of kassier die failliet kan raken. Een rol speelt ook dat de Post

korting geeft op de tarieven bij aanbieding van grote partijen, iets waartoe de Commissie van

Incassozaken, die het bankincasso reglementeert, slechts incidenteel overgaat. In sommige

gebieden zijn de banktarieven ook zo hoog dat het incassobedrijf er kapot is. Voorbeelden

daarvan zijn Hoorn en Almelo. Dit alles is voldoende reden om tot tariefsverlaging over te gaan,

ook al omdat, naar men beweert, men er toch niet veel aan verdient. De verlaging heeft niet aLs

doel het incassobedrijf te vergroten. Het gaat er uitsluitend om de teruggang te keren.287

Aanvankelijk stuit het plan tot tariefsverlaging op weerstand bij de Amsterdamse- en Rotter-

damse bankiers en kassiers, maar tenslotte ontstaat er een algemene wens tot tariefsverlaging
wanneer ook zij de concurrentie van de Post gewaar worden.28S J. van Engelenburg L.C. zn. die

voor de Commissie van Incassozaken optreedt wil meer dan alleen een tariefsverlaging. Hij

bespreekt de samenwerkingsmogelijkheden met de Post. Tot nog tce is er immers geen sprake

van een overeengekomen werkverdeling. Zo kan het voorkomen dat debiteuren bezocht

worden door zowel lopers van de banken, als van de Post en Van Gend 8c Loos. De onderhande-

lingen beginnen met het uitwisselen van grieven die ons een beeld geven van de verschillen

tussen de partijen. De Post heeft vooral last van de kredietverlening op incassopapier door

Bondsleden en van de scepelheid en extra faciliteiten die men biedt zoals het rekening houden

met betaaldagen en betaaluren en het zonodig voor een derde keer aanbieden van papier.

Grieven die Van Engelenburg naar voren brengt, zijn de lage tarieven van de PCGD, de lage

tarieven van de Post voor kleine bedragen op onbereikbare plaatsen en de reducties voor grote

klanten. De Post heeft geen rubrieken voor verschillende plaatsen maar hanteert één tarief voor
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alle plaatsen. Zij kan zo gcedkoop werken omdat de postbodes de kwitanties en passant
meenemen. In de grote steden kunnen de speciale incasseerders op zwaar belaste besteluren
ander werk doen. De reducties voor grote klanten geefr zij om de concurrentie met Van Gend 8c
Loos aan te kunnen. Een knelpunt blijkt bij de Post te zijn dat de incassi in aantal zo omvangrijk
zijn dat de postbode bij de brievenbestelling niet alle kwitanties kan incasseren en daarom zijn
rayon in drie delen splitst waarin hij tweemaal per week int. Van Engelenburg dcet een
samenwerkingsvoorstel dat er op neerkomt dat de Post voor Bondsleden op kleine plaatsen zal
incasseren tegen een gereduceerd tarief. Het voordeel voor de Post is dat zij de incassi meer
gecentraliseerd (namelijk van kassiers en bankiers) aangeboden krijgt en de incassi van de
Bondsleden erbij verwerft. Verder houdt zijn voorstel in dat de Bondsleden het intellectuele
voorbereidende werk zullen doen dat bij wissels te pas komt (de Post incasseert voornamelijk
kwitanties) en dat voor postbodes niet geschikt is omdat zij de juridische kennis missen. De Post
mcet dan zorgen voor het loperswerk. Maar hetblijft een voorstel want dePost meent dat zij het
vuile werk (kleine bedragen op kleine plaatsen) al heeft en ernu alleen maar meer bij zal krijgen.
De samenwerking met de Post mislukt maar de tariefsverlaging gaat in per 1 januari 1934 en
bovendien sluit de Incassocommissie een samenwerkingsovereenkomst met Van Gend 8c
Loos.2s9
In 1985 blijken de bankincassi verder terug te lopen, naar het schijnt vooral door de concuiren-
tie van de PCGD.en speciaal door de girokwitanties. Van Gend 8c Looszegt de samenwerking op,
volgens het Bondsbestuur omdat zij een semi-officiële staatsinstelling is die zichgedwongen met
de Post mcet verstaan.2~ Menoverweegt een vechttarief om de concurrentie van de Post en de
PCGD te weerstaan maar richt tenslotte de aandacht op efficiencyverbetering. Gemeenschap-
pelijk incasseren door meerdere instellingen in zogenaamde incassoschappen blijkt gced te
werken. In Hoorn waar men dit al sinds 1922 dcet, werkt het niet omdat de tarieven te hoog zijn
maar in Den Bosch, Groningen, Gorinchem, Alkmaar en Nijmegen werkt het goed. In Gronin-
gen bijvoorbeeld is het aantal wissellopers van de deelnemers aan het incassoschap van 13 naar
7 teruggelopen en de kostprijs van een aanbieding van 4 naar 3 cent.291 In kleinere plaatsen
werkt het niet altijd. Daar willen kantoren geen wissellopers ontslaan omdat die meestal ook
kantoorwerk dcen.2e2
De laatste poging tot verbetering van het bank-incassobedrijf is afkomstig van Robaverdirecteur
Mr. B J.K. Kolff in 1988. Behalve een tariefsverlaging stelt hij ook voor één tarief te hanteren
voor alle plaatsen met als argument dat daarin het sterke punt van de Post schuilt. Maar het
voorstel komt niet verder dan het Bondsbestuur. De tegenstand ontstaat door de grote
plaatselijke verschillen in kostprijzen. Een aanbieding in Alkmaar bij voorbeeld kost 3 cent en
daarbuiten (inbegrepen de kosten van de motorfiets) 5 cent. In Nijmegen is dat 4,6 en 7,9 cent.
Behalve dat is het voorstel van de tariefsverlaging zo sterk dat de tarieven voortaan lager dan de
kostprijs zullen zijn. Dit gaat het Bondsbestuur te ver.29s In de jaren daarna blijken de provisie-
inkomsten uit het incassobedrijf niet meer terug te lopen. Dit kan er op wijzendat het evenwicht
tussen bankincasso, Postincasso, bankgiro en PCGD bereikt is op een voor de banken teleurstel-
lend niveau. `Vrceger was er een groot incassobedrijf nu is dit weg en de PCGD neemt een zeer
nuttige plaats in' memoreert de Bondsvoorzitter in 1940.294
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14. De Bond intern, overvleugeling van de provincie door de grootbanken

De diepste sporen in de Bondsorganisatie worden getrokken door de bancaire provinciale
ontwikkeling. De rode draad in deze ontwikkeling is de ontmanteling van het zelfstandige
provinciale bankwezen en de vestiging van filialen van grootbanken. Het forse begin ervan ligt
in 1916 en kristalliseert zich na de eerste wereldoorlog uit.

Bestuur en bestuursapparaat295

Door de overnamebeweging komen Bondsbestuurders terecht in de organisatie van de groot-
banken, meestal doordat zij directeur blijven van hun instelling wanneer die gelieerd raakt aan
een grootbank. Dit levert protesten op van de Bondsledenvergadering. Het bestuur weet de
leden ervan te overtuigen dat vertegenwoordiging van grootbanken in het bestuur met maxi-
maal één zetel per instellingniet ongewenst is. Wat voor het bestuur zelf zwaar weegt, is dat men
niet de kans wil lopen goede medebestuurders te verliezen. Zo ontstaat de procedure waarbij
bestuursleden wier bedrijf fuseert met, of geheel of gedeeltelijk overgenomen wordt door een
andere instelling, hun mandaat ter beschikking stellen zonder de vanzelfsprekendheid het
bestuur te verlaten. Daarover beslist tenslotte de ledenvergadering.296 Die procedure komt net
op tijd om het leeglopen van het bestuur te voorkomen. Alleen al in 1919 stellen vier
bestuursleden hun mandaat ter beschikking en later, meer verspreid over de tijd komen om die
reden nog eens zes mandaten vrij.297 Alleen G. Reinders en F. Laurijssen verlaten daardoor het
bestuur; alle anderen behouden hun zetel. Frans Laurijssen, die in het bestuur komt omdat een
van de bestuursleden hem per ongeluk polst, waar men niet op terug wil komen, is dan nog
maar een halfjaar in functie. Een veel meer voorkomende reden tot vertrek, namelijk voor Mr.
J.C. stoop, E.E.M.C. Laane, H. Roelvink enJ. van Engelenburg LC. Zn.,298 F.I. de Greve en
LH.W. Kalff 299 is het door fusie ofovername ontstaan van dubbele vertegenwoordiging van
een grootbank in het bestuur. Gevolg van een provinciale fusie is dat J.D. Schoon het bestuur
verlaat aangezien hij voor de fusie directeur is van de N.V. Philips 8c Co's Bank maar daarna
verbonden is als commissaris aan het grotere geheel van de Limburgsche Bankvereeniging.soo
In totaal negen leden verlaten om reden van fusie of overneming het bestuur. Dit gebeurt tot
1931 en het is meer dan het aantal bestuursleden dat om wellce reden dan ook het bestuur
verlaat vanafde oprichting van de Bond tot 1920.sot
Maar de opkomst van de grootbanken heeft nog meer gevolgen voor het bestuur. Dcelbewust,
vanwege de omvang van die bank, vraagt men Mr.Dr. A.G. Heineken, hoofddirecteur van de
Geldersche Credietvereeniging, deel uit te willen maken van het bestuur. Zijn tcetreding in 1922
betekent dat een provinciale grootbankvertegenwoordigd is met maar liefst 41 kantoren en 38
correspondentschappen. Dat is meer dan gerenommeerde provinciale instellingen als de
Friesche Bank en de Haarlemsche Bankvereeniging met 19 respectievelijk 12 vestigingen
bezitten. Maar het is minder dan de Nato.s02 Zeer rechtsbewust meent het bestuur in 1924
onder de gewijzigde verhoudingen het oude stemrechtstelsel af te mceten schaffen. Men acht
het onbillíjk dat de grootbanken met veel meer vestigingen een even groot stemrecht hebben
(namelijk één stem) als de kleinste provinciale bank. Aanleiding is ook de aankomende tcelating
van de middenstandsbanken die ieder één stem zullen verwerven en wellicht een front in de
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Bond zullen vormenmet 5 7 stemmen. Dat is veel in verhouding met de 100 tot 200 stemmen die
men tot die àjd meestal op ledenvergaderingen telt. Het bestuur stelt een meervoudig ste-
mrecht voor volgens een glijdende schaal. Meer vestigingen per instelling geefr recht op meer
stemmen maar minder dan evenredig en met een maximum van 5 stemmen per instelling. Het
voorstel luidt zodanig dat:

de 415 instellingrn met 1 tot rn met 4 vescigingen ieder 1 stem krijgen
17 „ „ 5 „ „ „ ]0 „ „ 2 stemmrn „

5 „ „ 11 „ „ „ 20 „ „ 3 stemmrn „
4 „ „ 21 „ „ „ 30 „ „ 4 stemmrn „
5 „ „ 91 rn meer „ „ 5 stemmrn „

446

Het is een voorzichàg voorstel. Zouden alle instellingen met meer dan vier vesàgingen (inclusief
zitdagen) zich keren tegen de meerderheid van kleine provinciale instellingen, dan zouden zij
maximaa190 stemmen op de been kunnen brengen tegen 415 van de kleine instellingen. Zo
gezien is het beter van een geste te spreken dan van een evenredigheid, tenzij men de geringe
betrokkenheid (wat zou kunnen veranderen) van de kleine instellingen in aanmerking neemt.
Maar zelfs dit voorstel gaat de leden te ver. EnJ.M. Kingma die als tegenstander een commissie
tot nader ondencek leidt, komt tot de conclusie dat de kleine banken hetzelfde voorstaan als de
grote en dat er derhalve geen enkele reden is tot wijziging van het stemrecht. Wanneer
bovendien blijkt dat de middenstandsbanken zich tot een centrale aaneen zullen sluiten en
zodoende slechts één stem krijgen, is de stemrechtwijziging nogin 1924 van de baan. sos Wellicht
is het een teken dat het bestuur de grootbanken wel als feit accepteert maar dat de leden dit in
ieder geval niet in de machtsverhoudingen vereffend willen zien. De benoeming van Heineken
en de aanzet tot een gewijzigd stemrecht zijn als tweede breekpunt te ncemen in de bestuurlijke
organisaàe.
Het derde breekpunt ondergaat het bestuur meer dan dat het er voor kiest. In 1925 gebeurt het
voor het eerst en voor het laatst in de Bondsgeschiedenis, dat een door het bestuur voorgestelde
kandidaat, Chr. Haffmans, niet door de ledenvergadering gekozen wordt. In zijn plaats kiest
men Th. Jansen van de Maastrichtsche Crediet- en Handelsbank. Het moàef is derelaàe van de
Bank van Haffmans 8c Steegh met de Amsterdamsche Bank (die voor minder dan de helft in het
aandelenkapitaal deelneemt).~~ Om die reden ageert een grcep onafhankelijke kassiers tegen
de benceming van Chr. Haffmans. Daaronder isJ.M. Kingma, bestuurskandidaat nog wel (en
onbetwist gekozen), die nu voor de tweede keer hetbestuur weerstreeft maar zich later voor zijn
acàe weet te rechtvaardigen. Het gevolg van de acàe is dat het bestuur zijn zwakke posiàe inziet
(een gerichte acàe van een gering aantal leden blijkt genceg om een bestuursvoorstel weg te
stemmen) en wegen zcekt om meer belangstelling aan de dag te leggen voor alles wat de leden
aangaat. Ter versterking van het secretariaat bencemt men aLs assistent van secretaris Mr.
F.WJ.A. del Campo een adjunct-secretaris in de persoon van Mr. TJ. Dorhout Mees, advocaat
en procureur te Rotterdam. De secretaris zelf moet voortaan behalve penvoerder van het
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bestuw ook een vraagbaak zijn voor de leden, een soort directew van de Bond. De functie van
het dagelijks bestuw versterkt men tot werkcommissie van het bestuw dat voortaan iedere
week vergadert ter voor- en nabereiding van de bestuursvergaderingen en om te kunnen
reageren op urgente gebeurtenissen tussen de maandelijkse bestuwsvergaderingen in.sos
Het lidmaatschap van de Algemene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand met 68
vestigingen in 1924 levert wat bestuwsvertegenwoordiging betreft weinig problemen op. Er is
geen enkele aandacht voor.s~ In het jaar 1925 begint een zeven jaar dwende en steeds weer
oplaaiende discussie binnen het bestuw. so~ Het is de vertegenwoordiging van de Nato met haar
128 kantoren waarover men in een voortdwende tweestrijd verkeert. Zij is niet meer in het
bestuw vertegenwoordigd omdat C.EJ. de Bordes in 1925 om gezondheidsredenen aftreedt.
Die beveelt als zijn opvolger aan E.Th. Geesink. Juist een lid van de hoofddirectie van de Nato
(Geesink is voorzitter) meent menin het bestuwnodig te hebben omdat plaatselijke directewen
bijzonder afhankelijk zijn van het hoofdkantoor. Overigens acht het Bondsbestuw het vanzelf
sprekend dat een vertegenwoordiger van de Nato daarin deelneemt. Maar in verband met de te
verwachten stemming in de algemene ledenvergadering schrikt men voor een vertegenwoordi-
ger van de hoofddirectie terug. De afgang van Geesink in de algemene ledenvergadering zou
daar wel eens met een applausje kunnen worden begrcet, vreest men. Des te meer omdat de
Nato te vereenzelvigen is met de Robaver. Ook verwacht men van andere grootbanken, die nu
alleen, en niet eens officieel, via plaatselijke directewen vertegenwoordigd zijn, eisen wanneer
een lid van de hoofddirectie van een andere grootbank in het bestuw plaats neemt. Minder
bezwaarlijk acht men het opgeven van het criteriwn van de streekvertegenwoordiging dat men
tot nog tce meestal hanteert. De samenvceging van de Nato met de Robaver in 1929 geeft een
adempauze, aangezien E.Th. Geesink uit het zicht verdwijnt en de Nato geen provinciale
instelling meer is die dringend in het bestuw vertegenwoordiging behceft.s08 Het laatste
argument verdwijnt binnen een jaar bij gelegenheid van de overneming van de Haarlemsche
Bankvereeniging door de Twentsche Bank. N. Levenkamp, tot die tijd directew van de
eerstgencemde instelling, wordt dan districtsdirectew van de Twentsche Bank en blijfr be-
stuwslid. Dit feit is de aanleiding te besluiten dat ook de Robaver recht heeft op een zetel in het
bestuw. Achtergrond is dat het bestuw tot de overtuiging komt dat de grootbanken langzamer-
hand meer voor de provincie gaan betekenen en ook dat men hen niet buiten het bestuw kan
latenomdat zij het anders zullen omzeilen. Deverandering is juist dan inderdaad actueel door de
overnameactiviteit van de Twentsche Bank maar zij is heel spectaculair gezien de ontwikkeling
in de laatste tien jaar. De vijf grootbanken hebben in 1920 ongeveer 180 vestigingen in de
provincie en in 1980 a1380! Dit zal nog toenemen tot 497 in 1945. De Robaver is daarvan de
grootste. Daarbij nemen binnen de grcep zelfstandige provinciale instellingen de oude befaam-
de banken in aantal af.~~
Maar behalve door de kwantiteit van de grootbancaire steunpunten kunnen de grootbanken
een versterking vormen ten opzichte van de Amsterdamsche Vereeniging voor den Effecten-
handel waarmee de FIBond in die tijd strijdt over forensen en remissiers.~~o Tenslotte betekent
hun tcetreding wellicht binnen de provinciale verhouding een tegenwicht genwicht voor de
grcep die onder leiding van F.W. Blase ageert.sll Wanneer Mr. H.LW. Woltersom, directew
van de Robaver en belast met het tcezicht op de provinciale kantoren, in 1932 aandringt op
vertegenwoordiging van een Robaver-directew in het Bondsbestuw, is een oplossing nabij. Een
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Het Bondsbestuur in 1928.

Zitttnd v.l.n.r.: mr. J.A. Heysy H. Roelvink, G.A.W. van Lansclwt, E. Edrrshrim, W.M. Sthrurker (voon.), GJ. Engelbtrts, P.D.
SchuUtr tot Prursum, N. Levenkamp, mr R del Campo (srer.).
Staand v.l. n. r: E.H. Kol, J. van EngrlenbrrgL. C. zn. (aan de wand:~iorhrt van dr D.F. Stheurkn, in leven err~raorz.), mr W H. dr
Grrur,J.E. Wichers, Th. Jansrn, mr drA.G. Heineken, mr TJ. DorhoutMees (adj.-srcr.J,J.M. Kingma (opgtnomen in drvrrgadenaal
van Schturlerr tr Zorun, teuens óestuurskamer van dt Bond, ruaardestyds ook tot dt of~richting van dt Bond is brslotrn).

directeur is de Bond teveel in verband met de eisen die andere grootbanken dan kunnen gaan
stellen maar ook wil men niet een functionaris in het bestuur zodat men een volgende keer niet
weet wie men krijgt. Men wenst een persoon! Met enige angst voor een échec in de algemene
ledenvergadering vanwege de rol die de Robaver speelt bij de venvezenlijking van het bankiers-
giro en de nog vcelbare antipathie bij de leden over de wijze van bedrijfsuitoefening van de
vrcegere Nato (het regende klachten omtrent déloyale concutrentie), stelt men Mr. B J.K. Kolff
voor als bestuurskandidaat. Hij is districtsdirecteur van de Robaver voor de provincies Zuid-
Holland en Zeeland. Niemand opponeert rechtstreeks tijdens de algemene ledenvergadering
maar een lid stelt als tegenkandidaat F.W. Blase voor die 50 stemmen weet te verwerven. Van de
216 uitgebrachte stemmen krijgt Mr. BJ.K. Kolff er 150 zodat de Robaver voortaan in het
bestuur vertegenwoordigd zal zijn, evenaLs de Twentsche Bank door een niet-plaatselijke
directeur.s12
Slechts enkele maanden eerder, in 1982, verneemt het bestuur onthutst het faillissement van de
firma Scheurleer 8e Zoonen. Daarmee verliest de Bond zijn vooizitter, W.M. Scheurleer.s~s De
verdiensten van W.M. Scheurleer blijven ten dele behouden aangezien hij niet veel later het
secretariaat gaat versterken.s14
De Bond wordt krachtiger door verdere uitbreiding van de personele bezetting maar ook in zijn
kapitaal. Dat groeit van 54.000 gulden in 1922 tot ongeveer 122.000 (belegd in effecten) in
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1932,s15 afgezien van de waarde van het gebouw.s16 Het kapitaal bouwt men op door middel
van een jaarlijkse contributie van f. 25,- (tot 1925 f. 30,-) per vestiging. Het kapitaal is bedceld
voor onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld in het geval een strijdfonds nodig is al kan
men zich nauwelijks voorstellen dat het dan voldoende zal zijn.~l~ Voor penningmeester P.D.
Schuller tot Peursum zijn verdere te veiwachten eisen tot contributieverlaging door de leden
reden om het kapitaal van de Bond te willen afzonderen. Maar het komt er niet van omdat het
kan leiden tot beknotting van en gehe;m„nn;g doen tegen de leden. Een ander voorstel van de
penningmeester haalt het wel en doet het venmogen van de Bond aanzienlijk groeien (tot
226.000 gulden in 1942 exclusief het gebouw).sl~ Hij stelt voor evenals de zusterverenigingen
entreegeld te heffen van nieuwe vestigingen omdat anders nieuwe leden onbillijk profiteren
niet alleen vande imponderabilia gelegen in de provisie- en incasso-overeenkomst maar ook van
het kapitaal van de Bond dat voor een deel ook zorgt (via bij voorbeeld opbrengsten van
coupons) dat de contributie laag blijft. Het entreegeld mag niet al te hoog zijn en mcet bij
voorkeur een verband houden met een pro rata aandeel in het bezit van de Bond.s I a Dat is
behalve redelijk ook gewenst om niet de door het ministerie vanJustitie gevreesde mogelijkheid
van een gesloten vereniging te bevorderen en omdat met de Amsterdamsche Vereeniging de
afspraak bestaat dat de toelating tot het lidmaatschap niet te mceilijk mag worden gemaakt.
Men stelt het entreegeld in 1933 vast op f. 200.- per vestiging.s19 Ook dit is een versterking van
de Bond, aangezwegeld onder het voorcitterschap van W.M. Scheurleer en tot uitvcering
gebracht onder het voorzitterschap van E. Edersheim.
E. Edersheim, een man van saillante uitspraken, is tijdens zijn voorzitterschap vooral belangrijk
in de onderhandelingen met de Amsterdamsche Vereeniging over de kwestie vande remissiers.
Zijn felheid en vasthoudendheid brengen hem in de affaire met de Nederlandsche Bank in 1933
niet verder. Trip wijkt geen duimbreed. Maar dat het indruk maakt blijkt wel wanneer deze, als
Secretaris-Generaal van het ministerie van Financiën nog in 1941 zeer gebeten is op Eders-
heim.s20 In een moeilijke tijd is Edersheim voorzitter van de Bond: weinig effectenzaken, weinig
bankzaken, een strcef op gang komende bankiersgiro en mceizame onderhandelingen met de
PCGD. De waardering van zijn mede-bestuursleden blijkt wanneer men hem bij zijn afscheid in
1939 benoemt tot tweede erevoorcitter van de Bond, een eer die alleen Dr. D.F. Scheurleer voor
die tijd te beurt is gevallen.s21
De eerste helft van de jaren dertig betekent behalve de binnenkomst van de Robaver in het
bestuur ook de uittocht van oud-gedienden. Mr. J.A. Heyse (firma J.A. Tak 8c Co), sinds 1915 in
het bestuur, overlijdt in 1933. Zijn opvolger is Mr. J.A. Tak van dezelfde firma. In 1935 verliest
de Bond zijn laatste band met het oudste verleden door het overlijden van G.A.W. van Lanschot.
Hij is het laatste bestuurslid dat ook de oprichtingmeemaakte. Misschien meer markerend dan
degenen die vertrekken zijn de opvolgers. J.M.G. van Lanschot (zoon van G.A.W. van Lanschot)
krijgt zijn opleiding niet bij een firma maar bij banken. Eerst bij de Geldersche Credietvereeni-
ging en daarna bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Shanghai. Het is iemand die veel
meer ervaren heeft dan de provinciale sfeer alleen. Opvolger van N. Levenkamp is Mr. J.D.
Boltjes, directeur van het westelijk rayon van de Twentsche Bank en opmerkelijk in die zin dat
hij geen firmant ofex-firmant van een provinciale bank is.s22 De geleidelijke verschuiving van
het provinciale element naar het meer functionele van de grootbanken krijgt zijn volle vorm
wanneer de ledenvergadering in 1937 Mr. H. Harmens tot bestuurslid bencemt. Die is geen
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rayon-directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij maar directeur hoewel met de
provincie als zijn werkgebied, bovendien directeur van een grootbank die in de provincie voor
de overname van de Geldersche Credietvereeniging niet sterk vertegenwoordigd is.s2s
Eruge maanden later volgt de benceming van Mr. J.D. Boltjes tot directeur van de Twentsche
Bank zodat de band met de provincie nu voor het eerst bij een bestuurslid volkomen komt te
vervallen. Aanvankelijk staan enkele bestuurders op het standpunt van onverenigbaarheid met
het bestuurslidmaatschap, maar na overweging komt men tot de slotsom dat de belangen van
de grootbanken vooral ten opzichte van de Amsterdamse effectenhandel parallel lopen met de
provinciale belangen. Om die reden zou men het liefst zo veel mogelijk directeuren van
grootbanken in het bestuur hebben en dan wel mensen die beslissingen mogen nemen en geen
lasthebbers. Misschien helpt bij deze ommekeer, die plaatsgrijpt in het vuur van de in enkele
maanden tijdens de vergaderingen gehouden discussies, dat Mr. J.D. Boltjes zich niet wil
blootstellen aan een échec in de algemene ledenvergadering en daarom het hele bestuur achter
zich wil hebben. Dit gebeurt en men schaart zich eveneens achter het aanblijven van Mr. B J.K.
Kolff die directeur van de Robaver wordt. De algemene ledenvergadering herkiest beiden,
misschien ook omdat de voonitter nog eens benadrukt dat zij uit de provincie aflcomstig zijn en
hun opleiding aan provinciale kantoren kregen zodat zij met de tcestanden in de provincie
geheel op de hoogte zijn.s24 De slotacte van de bestuurlijke deelname der grootbanken heeft in
1941 plaats. Dan stelt Mr. W.H. de Greve, opvolgend vootzitter van E. Edersheim zijn mandaat
beschikbaar. De oorzaak is dat hij en de andere grootaandeelhouders van de Bank van Doijer 8c
Kalff hun aandelen aan de Amsterdamsche Bank verkopen zodat de werkelijke macht daar ligt.
De tcestand van dit moment bij de Bank van Doijer Sc Kalff blijft echter nog ten minste vijfjaar
ongewijzigd van kracht. Maar aan de ledenvergadering die hierover dient te beslissen, komt
menniet meer toe.s25 C~ttgetwijfeld zou men Mr. W.H. de Greve herkozen hebben, ook alomdat
velen steeds meenden dat de werkelijke macht al veel eerder bij de Amsterdamsche Bank lag.
Net voor de ophef~ing van de Bond zijn alle grootbanken vertegenwoordigd.s2ó

Leden van de Bond

De ontwikkelingen rondom de leden van de Bond vertonen in menig opzicht een bijzonder
verloop. Niet alleen het aantal leden verandert maar ook hun mate van zelfstandigheid, hun
herkomst en de tcelatingseisen die het bestuur stelt. Drie fasen zijn in het verloop van de tijd te
onderscheiden: de eerste van 1919 tot 1925, de tweede van 1925 tot 1931 en de laatste van 1931
tot 1941 (vgl.grafiek).
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Figutu V Leden en etemgerichtigde kantoren van de Bond van 1919-194b ( per uh.).
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Schoksgew~ze toe- en afneming en herstel van het ledental tot 1925

De schoksgewijze verandering in het ledental vindt haar oorzaak in de gebeurtenissen met de
middenstandskredietinstellingen. De toetreding van de Hanzebanken te 's-Hertogenbosch en
Utrecht in 1919 en 1920 dcet het aantal leden fors stijgen. Die banken hebben tezamen 157
bijkantoren en agentschappen.s27 Met de val van deze banken in 1923 daalt het ledental om
vervolgens weer tce te nemen in 1924 met de vestigingen van de ACMB, de Middenstandsbank
voor Limburg en een aantal zelfstandige middenstandsbanken.328 De verandering in het
ledental heeft meer achtergronden. De tceneming van het aantal leden met 369 in de jaren
1919, 1920 en 1921 wijst nog op andere invlceden. Daaronder valt niet de overneming van
provinciale kantoren door grootbanken ofdoor andere provinciale banken. Dit immers veran-
dert niet het aantal vestigingen maar alleen de leiding waaronder een vestiging valt. Wat
overblijft als oorzaak, is de grcei van de bijkantoren en zitdagen van de Bondsleden (waaronder
de grootbanken) met een aantal van 212. Dat is een groei van liefst 24 procent in een tijdsbestek
van drie jaren.329
Neemt de kwantiteit van het bankwezen in de provincie toe, de zelfstandigheid ervan daalt. In
de jaren 1919 tot en met 1923 vermindert het aantal zelfstandige kantoren (ieder met meer of
minder bijkantoren en zitdagen) van 500 naar 432. Dit is een vermindering maar tevens een
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minder sterke tenigval dan in de drie daaraan voorafgaande jaren. Het lijkt alsofde afbraak van
het zelfstandige provinciale bankwezen tot staan komt.~~o Het zijn vooral kleine (qua aantal
vestigingen) provinciale instellingen die verdwijnen, de grotere bestaan nog en beheren meer
filialen dan voorheen:

Tabel IX: Provinciale banken, grootbanken, hun vestigingen en hun kapitaal eo reserves omstreeks 19Y3881

aantal kapitaal rn
provincial~ mtrves (x I000)
vestigingen: in 192i:

Provintial~ banktn:
Nationale Bankvereeniging l63 12.200

Geldersche Credietvereeniging 82 19.060

Noordhollandsch Candbouwcredict 95 3.928

Middenstandsbank voor Limburg 20 6~7 (1922)

Friesche Bank 19 4.000

Haarlemsche Bankverecniging 19 1)

E. Philips 8c Co's Bank 10 1)

Centrale Crediet- rn landbouwbank 11 150 (1921)

Grootbanktn:

Algemeene Centrale Baiilcvererniging voor drn Middenstand 68 2.955

Amsterdamsche Bank 44 99.000

Bank.Associatie 21 8.812

IncassaBank 20 30.862

Twrntsche Bank 9 (max.) 53.709

Rotterdamsche eankvereeniging enkele I 12.000

Nederlandsche Handel-Maatschappij enkele 127.705

1) niet bekend

Qua aantal filialen kunnen de provinciale banken de vergelijking glansrijk doorstaan, al gaat de
vergelijking enigszins mank door de belangengemeenschappen die tussen provinciale- en
grootbanken bestaan. Nog afgezien daarvan vallen zij wat kapitaalkracht betrefr bij de groot-
banken in het niet.
Indeze eerste jaren van het interbellum ontstaat de voor de Bond zo typerende organisatiestruc-
tuur. Het typische is dat er een aantal van ongeveer 450 bij de Bond aangesloten zelfstandige
instellingen zijn die het stemrecht uitcefenen en dat die aangeslotenen over ongeveer 1200
provinciale vestigingen beschikken die men leden ncemt en wier aantal niet bepalend is voor
het stemrecht. Die tcestand blijfr bestaan; het stemrecht blijft voor iedere zelfstandige instelling
gelijk ook wanneer de concentratie voortschrijdt en het aantal vestigingen steeds meer in
handen komt van enkele grootbanken. Typisch is verder dat de jaarlijkse algemene ledenverga-
deringen, afgezien van hoogtepunten als statutenwijziging ofde actie van Blase, bezocht worden
door niet meer dan veertig tot zestig mensen. Die brengen dan via volmachten ongeveer zestig
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tot tachtig stemmen uit maar vertegenwoordigen bijna nooit meer dan de helft van de
provinciale vestigingen. Vertegenwoordigers van grootbanken zijn vaak wel aanwezig en daar-
naast vertegenwoordigers van de grote en van de oude provinciale firrna's. Die grceperingen,

de grote instellingen en enkele oude banken maken de dienst uit in de Bond en leveren de

meeste bestuursleden. Daaromheen circuleert een aantal leden van dezelfde signatuur die men

zich ook in het bestuur voor kan stellen en waarvan velen ook op de nominatie staan maar net

niet de voorkeur krijgen. Die grcep treft men op de ledenvergaderingen. Zij stellen kritische

vragen en geven aanvullingen. Zij zijn niet in oppositie maar eerder behulpzaam aanwezig. De

meeste bestuursvoorstellen accepteert men moeiteloos en vaak met uitvcerige dankbetuigin-

gen aan het bestuur. Het is ook deze ledengrcep die, met de bestuursleden, de commissies

bevolkt. ss2 Behalve deze vrij kleine continue groep die men de drijvende kracht van de Bond kan

ncemen, is er de massa van zelfstandige instellingen, ongeveer 400 in getal, waarvan men na de

aanmelding als lid niets meer hoort behoudens in enkele, nog te ncemen, zeer speciale gevallen.

Het is deze grcep leden waaraan het Bondsbestuur veel tijd besteedt, vooral bij de aanmelding.

Zo is er van hen nogal wat bekend.
De meeste leden die zich aanmelden vceren een bedrijf in de commissiehandel in effecten, dcen

een enkele keer incassi en combineren die twee bij uitzondering.sss Dit geldt voor het hele

interbellum. Het merendeel van wat zich aanmeldt heeft de vorm van een persoonlijke

onderneming. De helft zijn particulieren, een vierde gedeelte heeft de firma-vorm en ongeveer

tien procent bestaat uit naamloze vennootschappen.ss4 Buiten de nieuwe aanmeldingen zijn er

vele omzettingen, vooral van particuliere bedrijven naar firma's en in mindere mate van

particuliere bedrijven en firma's naar naamloze vennootschappen. Opvallend is dat het Bonds-

bestuur zich bijzonder voonichtig toont wanneer het aanmeldingen betreft van niet-particulie-

ren. Zodra een firma, een commanditaire vereniging ofnaamloze vennootschap zich aanmeldt,

volgt een ondencek naar de firmanten of inede-directeuren, commissarissen en statuten. Voor

het gebruik van het woord `bank' is het bestuur ongevcelig. Hoewel vele aanvragers zich

daarmee tooien, wordthet ondencek er niet minder diepgaand om. Niet voor niets, want in één

geval noemt een bedrijf zich zelfs bank dat alleen aan verkoop op afbetaling dcet.ss6 Nauwkeu-

rig ziet men er op tce dat de afkorting n.v. aan de naam van een naamloze vennootschap wordt

toegevoegd en dat wanneer er geen sprake is van een naamloze vennootschap de namen van

degenen die de zaak drijven duidelijk vermeld zijn. Dit geschiedt alles naast het altijd al

tcegepaste bcekenondencek wanneer men een aanvrager niet voldoende kent. Daarbij valt op

dat de bestuursleden vaak goed géinformeerd zijn zowel over de moraliteit als over de financiële

gegoedheid van de aanvrager, nog voor dat men een ondenoek gepleegd heeft. Opmerkelijk is

dat een deelvan de nieuwe leden bestaat uit ex-directeuren, -beheerders, -procuratiehouders en

-bedienden van opgeheven of gereorganiseerde provinciale instellingen. Het meest markant is

dat in 1922 wanneer maar liefst vier ex-directeuren van vestigingen van de Nato, een ex-

directeur van een middenstandsbank en een ex-directeur van een kleine provinciale bank zich

als lid melden. In 1924 melden twee ex-beheerders van filialen van Slavenburg's Bank zich aan,

een ex-correspondent van een Hanzebank en een ex-directeur van de Bank-Associatie. Van die

laatste instellingmelden zich ook ex-werknemers in 1931 en 193 7. Zelfs begint iemand een eigen

kantoor die ontslag vreest.gs5 Niet in alle gevallen is ophef~mg ofreorganisatie het motiefvoor

ontslag, soms (in een enkel geval) is gekncei ofonbetrouwbaarheid de oonaak.

193



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Tot aan 1929 verandert er niet veel aan de criteria die het Bondsbestuur hanteert bij de
ledentoelating. Men mcet regelmatig kantoor houden, niet alleen zaken doen voor zichzelf of
familie-leden en het effectenvak mcet hoofdbedrijf zijn. P. deJongste Jzn. die het lidmaatschap
aanvraagt wijst men om die reden af. Hij drijft een fabriek van boerenjongens en andere
verversingen en wil daarnaast de geld- en effectenhandel uitcefenen. Hetzelfde overkomt de
eigenaar van een sigarenzaak te Utrecht die in een kamer daarboven zogenaamd kantoor houdt
voor effectenzaken.ss~ Mceite heeft men met combinaties van burgemeester en effectenhande-
laarssS en wethouder en effectenhandelaar. ss9 Decombinatie van accountant en effectenhande-
laar laat men niet tce. Het is immers vanzelfsprekend dat de accountant voor zijn klanten
goedkoop effecten wil aankopen en verkopen en niet van plan is voor iedereen open te staan.s4o
Hetzelfde geldt voor de combinatie van administratiekantoor en effectenhandel. Maar in het
algemeen wijst men niet gemakkelijk aanvragen af. Iemand die eerst boer was, vervolgens
drogist en daarna directeur van een spaarbank laat men aanvankelijk niet tce maar zodra zijn
bekwaamheid ook maar enigszins blijkt, mag hij Bondslid worden. Geen bezwaar heeft men
tegen de toelating van gemeente-ontvangers in plaatsen als Echt en Nieuwkoop omdat die
gemeenten klein zijn en toch bediend moeten worden. Dat kunnen gemeente-ontvangers in
dergelijke plaatsen in de avonduren doen.s41
Kandidaten mceten over een gcede moraliteit beschikken. Om die te meten gaat het bestuur te
rade in eigen kring, bij collega's, Amsterdamse correspondenten, notarissen en ex-werkgevers
van degene die aanvraagt. Adviezen van plaatselijke verenigingen betrekt men met mate bij het
ondenoek omdat de vrees bestaat dat door concurrentiegevcelens al gauw een negatief oordeel
ontstaat. Zonodig informeert men nog bij het bureau Dun 8c Co. waar men overigens niet veel
vertrouwen in heeft omdat dat bureau bíj de betrokkene zelf pleegt te informeren.s42 Men
stuurt aan op de solide effectencommissionair. Ctnmiddellijk wijst men mensen af die als
knoeiers, bedriegers ofchanteurs bekend staan inhun vorige betrekking. Maar ook in dergelijke
gevallen is het bestuur zonodig bereid tot verder onderzoek.s4s Afwijzend is men tegenover
iemand die klanten overhaalt tot speculatieve orders en tegen degene die voortdurend allerlei
vennootschappen opricht voonien van prachtige namen, waarbij hij los en vast allerlei perso-
nen voor commissaris vraagt. s44 Overigens is het niet ongebruikelijk dat een directeur degene is
die kapitaal inbrengt en vervolgens probeert commissarissen aan zijn zaak te verbinden,
Afgewezen wordt ook degene van wie bekend is dat hij aanbood de plaatselijke bank waar hij
werkte door een ander over te laten nemen buiten de directie om, mits hij dan directeur zou
worden. Vanzelfsprekend laat men de aanvrager die tegen zijn cliënten speculeert niet toe en
ook niet degene die geen nationaliteit heeft.s45 Veel voorkomend is dat afgewezen aanvragers
onder andere firma-namen opnieuw hun opwachting maken en door het bestuur onmiddellijk
ontdekt worden. Talrijk zijn de gevallen waarin iemand na herhaald opnieuw aanvragen en
verder ondenoek tenslotte toch tcegelaten wordt.
Het mooiste voorbeeld daarvan is de tcelating van de Crediet- en Effectenbank te Utrecht in
1922. Daaraan wordt bovendien duidelijk hoe zorgvuldig het Bondsbestuur aanvragen behan-
delt zonodig tegen de visie van een bestuurslid in.
De directeur van deze nieuwe banlc, N. Janssen, was eerder directeur van het bijkantoor van de
Natobank te Utrecht. Na zijn ontslagname daar volgen vijf beambten van die bank hem om bij
de Crediet- en Effectenbank in dienst te treden. Twee van die vijf verbonden zich naar het
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oordeel van de Natobank om binnen drie jaar na hun ontslag niet in dienst te zullen treden van
een concurrerende instelling in Utrecht. Op grond daarvan adviseert de Utrechtse Vereeniging
omhet Bondslidmaatschap niet tce te kennen. Zij acht het niet behoorlijk om personeel op deze
wijze aan hun verplichtingen te onttrekken. Voor het Bondsbestuur rijst nu de vraag wat de
juiste oplossing is. Bestuurslid C.EJ. de Bordes, tevens bestuurslid van de Utrechtsche Vereeni-
ging én lid van de hoofddirectie van de Natobank, wil de bank tcelaten onderde conditie dat zij
de beide procuratiehouders ontslaat. Maar, en daar blijkt de zorgvuldigheid, alvorens een
dergelijk besluit te nemen, nodigt men de heer Janssen uit om zijn standpunt uiteen te zetten.
Voordat het zover komt stapt C.EJ. de Bordes over zijn bezwaren heen. Het brodeloos maken
van twee gezinnen wil hij niet voor zijn verantwoording nemen. Daar zou het immers op
neerkomen aangezien het krijgen van een andere betrekking in deze tijd zo gced als uitgesloten
kan worden geacht. Om die reden wil hij de zaak laten rusten. Maar hij blijft er bij dat beide
personen in strijd handelen met hun contract en dat Janssen hen daarin steunt.
Het Bondsbestuur wil het er niet bij laten. Men vreest voor precedenten. Daaruit blijkt de
zorgvuldigheid weer. Men meent de zaak op te kunnen lossen door de Crediet- en Effectenbank

toe te laten en daarvoor als reden te geven dat men genade voor recht wil laten gelden. Duidelijk
zal men te kennen geven dat men de wijze van handelen van de heer Janssen tegen de gcede
gebruiken acht. Een commissie uit het bestuur zal één en ander met de heerJanssen bespreken.
Janssen beweert voor de commissie dat de betreffende procuratiehouders zich geheel uit vrije

wil en zonder enige aandrang bij hemhebben aangeboden. Hij heeft ze er zelfs meer dan eens op

gewezen dat ze een gcede voor een onzekere positie ruilen in een ongunstige tijd. Zij meenden
ook niet contractueel aan de Natobank gebonden te zijn hetgeen een advocaat nog eens
bevestigde. Janssen meent volledig in zijn recht te staan. Om die reden wenst hij het Bondslid-

maatschap te krijgen en niet omdat het Bondsbestuur genade voor recht wil laten gelden.

De slotsom wordt dat het bestuur de nieuwe bank tcelaat op grond van de aangenomen goede
trouw vanJanssen die niet de bedceling heeft gehad door het aannemen van personeel cliénten
van de Natobank mee te lokken en die meende fair en behoorlijk te handelen. Maar het bestuur

deelt de opvattingen van Janssen niet. Die erkent trouwens dat hij niet geheel juist handelde.
Dan is het incident gesloten en de Crediet- en Effectenbank is lid van de Bond.s4s
In de loop van de tijd gaat het bestuur over tot herondenoek van leden. Een mogelijkheid
daartce biedt de ruimere bevcegdheid tot bcekenondencek. Sinds de statutenwijziging van

1924 is een dergelijk ondencek altijd mogelijk en niet alleen meer in het eerste jaar van het

lidmaatschap.s47 Er zijn meer situaties die herondenoek mogelijk maken zoaLs de regel dat

leden zich bij verhuizing opnieuw aan mceten melden evenals bij het tce- ofuittreden van een
firmant. Het herondencek leidt soms tot de aanwijzing het lidmaatschap op te zeggen.
Daaronder is in 1926 `een firma waarvan men bij contributieinning ontdekt dat deze haar intrek
heeft genomen in een pension, steeds tot ruim 12 uur 's-middags te bed ligt en hoogstens tot 2

uur in de namiddag te spreken is terwijl van kantoorhouden geen spoor aanwezig is.'s4S Ter

verdere illustratie van de houding van het bestuur ten opzichte van de leden kunnen enkele
gevallen dienen die in de bestuursgeschiedenis veel aandacht krijgen. De toelating in 1922 van
Van den Berg te Scest heefr nogal wat vceten in de aarde. Bij zijn aanvrage blijkt dat hij door

ongunstige uitlatingen over de firma La Porte, die volgens hem zwak staat, deze in ernstig

gevaar brengt. Dat is voor het bestuur voldoende aanleiding voor een serie uitvcerige gesprek-
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ken met Van den Berg. Zijn gcede trouw blijkt en men laat hem toe als lid.s49 Ook in een ander
geval is het gevaar van geruchten die schade kunnen veroonaken aanleiding voor bestuursbe-
mceienis. Dat is in hetzelfde jaar 1922. Men pleegt dan een uitvoerig onderzoek naar de
geruchten die de Bataafsche Bank verspreidt over de Residentiebank. Praatjes die volgens het
bestuur in die tijd voldcende zijnom een gced gesitueerde bank in mceilijkheden te brengen. De
Residentiebank weet zich te handhaven. De directeur van de Bataafsche Bank loopt een
schrobbering op. Het ondetzcek omtrent de zaakbegint al snel een wespennest te lijken waaruit
het bestuur zich terugtrekt zonder tot een veroordeling te komen.g50 Bijzonder teleurstellend is
voor het bestuur de toelating van N.V. Effecten- en Administratiekantoor Dietz 8c Van Abeelen.
Die vennootschap adverteert onmiddellijk na haar tcelating het lidmaatschap van de Bond in
haar brochure met de afschrikwekkende titel: `Succesmethoden bij beursspeculaties'. Dit,
tezamen met een klacht wegens verduistering die gegrond blijkt, noopt het Bondsbestuur haar
te verzceken het lidmaatschap op te zeggen op straffe van royement.s51

Stabiliteit in het ledental van 1925 tot 1931

Na de eerdere ups en downs in het ledental verandert er wat dit betrefr weinig in dejaren 1925
tot 1931. De bezetting van de provincie met vestigingen stabiliseert zich rond een aantal van
1200. Ook het aantal zelfstandige provinciale instellingen dat in deze periode het veld ruimt, is
niet groot. Dit neemt niet weg dat er toch een essentiéle achteruitgang van de zelfstandigheid
plaats vindt. De oorzaak daarvan is dat de instellingen diewel hun zelfstandigheid verliezen over
een behoorlijk aantal vestigingen beschikken. De grootste invlced heeft de fusie van de Nato
met de Robaver in 1929. Daarnaast zijn van belang de overnemingen door de Twentsche Bank
in de jaren 1925, 1930 en 1931, waarbij een aanzienlijke provinciale instelling als de Haarlem-
sche Bankvereeniging van het toneel verdwijnt. Behalve bij de Twentsche Bank groeit ook het
aantal vestigingen van de Amsterdamsche Bank, van de Bank-Associatie en van de Incasso-
Bank.~52
De tceneming van het aantal vestigingen van de ACBM gaat gepaard met deoverneming van de
Middenstandsbank voor Limburg die over 20 vestigingen beschikt.s5s

GeleideliJ"ke vermindering van het aantal leden van 1931 tot 1941

Dejaren dertig vormen voor de Bondsleden in menigopzicht een keerpunt. Grceide het aantal
vestigingen tot nog toe of bleef het stabiel, in de jaren dertig dunt het aantal provinciale
steunpunten uit met een aantal van 150.
Van invloed op de zelfstandigheid van het provinciale bankwezen is het verdwijnen van grote
instellingen zoals de Geldersche Credietvereeniging (79 vestigingen), het Noordhollandsch
Landbouwcrediet (23 vestigingen) en de Friesche Bank (19 vestigingen). Maar anders dan in de
voorafgaande jaren worden nu ook de middelgrote (5 t~m 10 vestigingen) en de kleinere
instellingen getroffen. Van de 15 middelgrote banken blijven er maar 8 over en opmerkelijk is
dat ze niet verdwijnen door overneming maar vooral door ophefi"mg. Datzelfde is het geval met
de kleine banken en commissionairs (één vestiging) waarvan er maar liefst 60 het onderspit
delven.
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Tabel X: Aantallen banken (Bondaleden) en hun vearigingen gegroepeerd naar de grbotte van het aantal
veatigiagen per bank ia 19Y4,193Y en 1940 (per ultimo)

1924 1932 1940

banken vtstigingen banken vestigingen bankrn vestigingrn

banktn mtt:

1 vestiging - - 335 855 275 275

2 vestigingen - - 34 68 30 60

g vesugingen - 415 - 13 389 39 10 321 30

4 vestigingen - - 7 28 6 24

5 t~m 10 vestigingrn 11 - 15 102 8 54

11 t~m 20 vestigingen 5 - 3 47 1 12

21 t~m 30 vestigingen 4 - 2 51 1 24

31 en meer veságingen 5 - 6 517 6 541

446 1201 415 1116 337 1022

Bron: voor 1924: hoofsdtuk III, voor 1982 en 1940: Bijlage XVI

De grootbanken breiden hun filialennet niet meer tut. Eerder is sprake van inkrimping wanneer

men htzn filialen en die van de overgenomen instellingen vergelijkt aan het begin en aan het

einde van de jaren dertig.

Tabel XI: Baaken (Bondsleden) met meer dan 10 veatigingen in 193Y en 1940 (ultimo)

aantal provintialt vatigingrn:
1932 1940

Kingma's Bank, Leeuwardrn 1 l 12

Nederlandsche Landbouwbank, Alkmaar 17 24

Friesche Bank, Ixeuwarden 19 -1

Noordhollandsch Landbouwcrediet, Alkmaar 23 -1

Bank.Associatie 28 -2

Incasso.gan{; 31 44

Amsterdamsche Bank 67 106

Twentsche Bank 16 76

Geldersche Credietvereeniging, Arnhem 79 -3

Nederlandsche Middenstandsbank 79 74

Rotterdamsche Bankvereeniging l85 175

Nederlandsche Handel-Maatschappij - 66

615 577

1. opgenomen in de Amsterdamsche Bank

2. gefiquideerd, het levensvatbare deel overgrnomen door de Incasso-Bank

3. overgenomen door de Nederlandsche Handel.Maatschappij

Bron: bijlage XVI
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Wat van het zelfstandige provinciale bankwezen overblijft aan instellingen met meer dan 10
vestigingen, is Kingma's bank te Leeuwarden (12 vestigingen) en de Nederlandsche Landbouw-
bank te Alkmaar met 24 vestigingen. Maar die heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en is een
dochterinstelling van de CoiSperatieve Centrale Boerenleenbank. Niet zelfstandig dus maar wel
provinciaal. De provincie wordt tenslotte voor meer dan 50 procent beheerst door 6 Amster-
damse grootbanken en voor het overige door 881 kleine banken. De middengrcep verdwijnt in
het interbellum grotendeels. Bij nadere beschouwing blijkt dat de terugloop van het aantal
vestigingen in de provincie vooral te wijten is aan de ophefl'ing van zitdagen. Het aantal hoofd-
en bijkantoren neemt nauwelijks af. De verdwijning van de middenmoot van het provinciale
bankwezen wordt grotendeels opgevangen door de toeneming van de bijkantoren van de
grootbanken. Zo gezien valt het nogal mee met de achteruitgang van de provinciale bankbezet-
ting. In totaal neemt het aantal provinciale hoofd- en bijkantoren af inet 37.s54 Niet zozeer
verkleining van het bedrijf dus maar eerder een minder intensieve aanpak.
Er is heel wat meer met de Bondsleden aan de hand dan de geleidelijke daling van hun aantal
doet vermceden. Per saldo neemt het ledental geleidelijk af maar de feitelijke beweging is
heftiger. In de jaren 1930-1941 is er naar schatting een bruto toeneming van het aantal
zelfstandige Bondsleden van 116.s55 Dit betekent, gezien het per saldo afnemend aantal van
115, dat de uitva12301eden is. Dat is meer dan 50 procent van het aantal aangeslotenen in 1930.
In 1931 bij voorbeeld komen er 191eden bij, (van wie 10 die al lid waren maar door verhuizing
verandering van firma etc. opnieuw mceten aanvragen) maar worden er ook 49 van de
ledenlijst afgevoerd.s56 Een groot verloop dus. Opvallend in dit verband is dat het aantal
aanmeldingen tot 1935 aanmerkelijk groter is dan na die tijd. Dat beeld komt overeen met de
ineenstorting van het emissiebedrijf na 1934. Zelfs de kleine verbetering daarin in 1986 heeft
zijn weerslag op het aantal tcegelatenen in het jaar daarna. De vertraging van eenjaar vindt
haar ooriaak in de aanmeldingsprocedure die meestal een nader onderzcek behelst dat veel tijd
in beslag neemt.
Ook de aard van de aanmeldingen verandert in dejaren dertig. Sommigen die van tijd tot tijd
een stukje verhandelen en die daarvoor in Amsterdam ofvan een hypotheekbank een uitkering
krijgen, vragen na verloop van tijd het lidmaatschap aan. Er komen aanvragen van mensen
waarvan de zaken niets te betekenen hebben en die grasduinen in de effectenhandel. Vaak zijn
het oorspronkelijk notarisklerken die er mee begonnen omdat zij van hypotheekbanken uitke-
ringen ontvangen.s57 Het gevolg is dat het bestuur bij de tcelating de effectenomzet als
criterium gaat hanteren. Een omzet voor cliënten (dus geen eigen zaken ofzaken voor familiele-
den) van 16.000 gulden per jaar is te weinig, 95.000 gulden is voldoende en 80.000 is een
grensgeval.ssg De eis dat het hoofdbedrijfvan de aanvrager het effectenbedrijf moet zijn laat het
bestuur los. De effectenzaak mcet welvanvoldcende omvang zijn maar velecombinaties zijn nu
mogelijk. Men onderzcekt serieus gevallen als van de groente-exporteur te St.Pancras, de
steenkolenhandelaar in Leeuwarden, de commissionair in granen, de makelaar, de financie-
ringsmaatschappij voor afbetalingskredieten en de gymleraar die door middel van de aanstel-
ling van een vakbekwame assistent in de effectenhandel willen gaan.s59 Tegen de combinaties
heeft het bestuur geen bezwaar en zelfs niet tegen een firma in administratie en assurantie die
over een vakbekwame procuratiehouder beschikt en een halfjaarlijkse omzet bereikt van 78.000
gulden met 30 cliénten. Zo'n omzet is hoog in 1931.s~ Maar wanneer uitkomt dat de bediende
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die de commissionair in granen zalbijstaan ergens anders wegens bedrog en verduistering werd
ontslagen, het personeel van de steenkolenhandelaar nergens te bespewen is en de zaken van
de gymleraar vooral blijken tebestaan uit speculaties voor hemzelf, laat men die aanvragers niet

toe.só1 Crnder de aanmeldingen zijnvoorts tal vanex-bedienden waarvan de werkgever de zaken

in mcet krimpen, en effectenhandelaren die hun bestaansrecht ontlenen aan garanties van

Amsterdamse firma's.s62 Het levert een triest beeld van de effectenhandel op temeer wanneer
men de verdiensten ziet dalen omdat op vele plaatsen, ondanks de provisie-overeenkomst,
aanbiedingen gedaan worden beneden de normale provisie. Zonder dat men er om hceft te

vragen!sós Bestuursleden merken op dat het nog maar de vraag is of velen van de leden zonder

speculatie-orders nog wel kunnen bestaan.ss4
In 1938 begint hetbestuw zichzorgen te makenover het afnemende gehalte van de aanvragers.

Een signaal daarvoor is al de uitgave, met financiële steun van de Bond, van drie bcekwerkjes

getiteld: `Wcekerplanten in Neêrlands financiéle tuinen'. Deze bevatten de namen van oplich-

ters en zwendelaars in de effectenhandel en waarschuwen tegen de gebruikte methoden.só5 Pas

wanneer men in 1939 gewaar wordt dat de Justitie wat betreft de soliditeit van de effectenhan-

delaar invlced wenst uit te oefenen op de Amsterdamsche Vereeniging (in verband met de

affaire Wiegerinck Muschter 8c Co), verscherpt men de toelatingseisen. Dan accepteert men

enkele aanmeldingen niet omdat de aanvragers niet over voldcende eigen kapitaal beschikken.

Het afnemende gehalte is trouwens niet alleen van toepassing op de provinciale effectenhande-

laar. Ook kantoren van Amsterdamse firma's in de provincie die men altijd zonder opmerkin-

gen en ondencek tcelaat tot het lidmaatschap, komen volgens het Bondsbestuur onder slechte

leiding.s66 Men kan slechts gissen in hoeverre het Bondsbestuw kwade elementen buiten de

effectenhandel weet te houden. Over de hele periode gezien (1919-1941) is het aantal afwijzin-

gen meer den 25 procent van het aantal aanvragers. Dit geeft in ieder geval een indicatievan het

aantal van degenen die beslist niet in de effectenhandel thuishoren, want als het even kan laat

men een aanvrager wel toe.só7
Sinds het midden van dejaren twintig is de bemoeienis van het Bondsbestuw met leden die de

grenzen van het vak overschrijden vrijwel nihil. Vooral na 1935 neemt die bemceienis toe,

hcewel het aantal gevallen beperkt blijft. Het lidmaatschap van Van der Nap te Groningen

verklaart men vervallen omdat hij speculeert met geld van zijn cliënten.g68 Een klacht tegen CJ.

Hondius vestigt de aandacht op zijn ouderwetse en afwijkende administratieve behandeling van

zaken. Hij kreeg door omstandigheden nooit een gcede opleiding. Hij blijkt te goeder trouw en

het bestuw spreekt er zijn bewondering over uit dat hij, zo gehandicapt, een bedrijf (voorname-

lijk asswanties) in deze tijd weet op te bouwen.só9 Bwgers 8c Co's Bank royeert men na

uitvcerige verhoren. De firma is in opspraak in de kranten en brengt de banken in diskrediet. Zij

oefent haar bedrijfuit met ernstig gevaar voor het publiek door onzorgvuldigheid bij emissies.

Hethele vonnis, uitkomend in een royement, publiceert men in het Bondsorgaan zodat haar het

zaken doen verder onmogelijk is.sta De firma Staal 8c Co. loopt een geldboete op en een

schorsing van eenmaand als lid (met pubGcatie daarvan in de organen van de drie verenigingen)

door het overtreden van het provisie-reglement. Zij bedient klanten tegen een te laag tarief.~~l

Alleen een bcete krijgt de firma P. van den Brcek 8c Co. die de regels overtreedt.s72 Het

Algemeen Fondsenkantoor M. Lxlie royeert men omdat Lelie door zijn wijze van bedrijfsuit-

cefening het minder deskundige deel van het publiek aan ernstige gevaren blootstelt. De
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ovecwegingen voor het royement tellen maar liefst 10 pagina's. Het komt er op neer dat Lelie
dusdanige volmachten van zijn cliënten vraagt dat hij ongeveer tot alles gerechtigd is en zich
daarbij vergaloppeert door onder andere meer te berekenen dan de feitelijke aankoopkcersen
van effecten.s~s A1 deze kwesties zijn hoogtepunten in het bestuursingrijpen in ledenzaken.
Het valt allemaal in het niet bij de zeven jaar durende en meest gecompliceerde ledentcelating
in de geschiedenis van de Bond, die van de N.V. Harderwijker Wissel- en Effectenbank te
Hardetwijk. Een geschiedenis op zich. Interessant vooral aLs illustratie van het overgangsproces
van plaatcelijke zelfstandige banken naar grootbanken. De aanvragers H. Cozijnsen en zijn
schoonzoonJ. Buitenhuis, een exbehanger, laat het Bondsbestuur in 1932 niet als leden tce
omdat zij wegens ontcelaatbare handelingen door de Bank-Associatie zijn ontslagen. C~nder
andere genoot een debiteur meer krediet dan tcegestaan waarbij Buitenhuis tellcens voor het
einde van de maand door overschrijving van zijn privé-rekening het saldo omlaag bracht zodat
dehoofddirectie het niet zou merken. Zij vestigen na het ontslag een nieuwe bank wat Cozijnsen
niet mag wegens zijn overeenkomst met de Bank-Associatie. Hij verkocht eerder zijn zaak voor
een grote som aan die bank. Goede woorden van een Amsterdamse firma (Kol 8c Co),
opmerkingen vanJ. Strceve (bestuurslid van de Amsterdamsche Vereeniging) dat de Bond wel
wat lastig is met tcelating van nieuwe leden, steun van A. van der Deurs, commissaris van de
nieuwe bank en lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland, vermurwen het bestuur
niet.s74 Zelfs Prof.Mr. P.S. G.erbrandy komt eraan te pas. Hij meent dat de Bond ten onrechte de
Bank-Associatie beschermt die via de rechter zelfwel voor haar belangen op kan komen. De
overtredingen van de aanvragers acht hij niet zo zwaarwegend omdat de bank geen schade leed.
Cozijnsen is volgens hem gerehabiliteerd door een onderacek van de Anti-Revolutionaire Partij.
Maar het Bondsbestuur hecht daar niet veel waarde aan. Men weet dat het onderzceksrapport
alleen is opgesteld met gegevens van Cozijnsen en Buitenhuis zelf en bijvoorbeeld niet geaccep-
teerd wordt door de Anti-Revolutionaire kiesvereniging te Harderwijk.s75 Bovendien pleit niet
voor Cozijnsen dat hij af mcest treden als voorzitter van de Kamer van Koophandel te
Harderwijk en bij zijn ontslag door de Bank-Associatie ook ontslag kreeg als correspondent van
de Nederlandsche Bank. Later gaat het Bondsbestuur in op het voorstel van Gerbrandy om de
aanvragers in overleg te laten treden met de Bank-Associatie. Wellicht komt die op haar
bezwaren terug ofstelt zij onmogelijke eisen. In beide gevallen biedt de Bond kans op tcelating
omdat inmiddeLs de zaken van de Hardenvijker Wissel- en Effectenbank toenemen en men
knceierijen te Amsterdam vreest omdat zij geen lid is.s7ó Behalve dit toont het Bondsbestuur
zich nog op een andere wijze welwillend. Men laat, na vele strubbelingen, de Nijkerksche Bank
te Nijkerk als lid tce die een nauwe binding heeft met de aanvragers. Het Bondsbestuur is
opgelucht geen negatieve geluiden over de directeur van die instelling te vernemen hcewel men
weet dat hij dertienjaar procuratiehouder was van een middenstandsbank die wel betiteld werd
met `dobbelbankje van de Veluwe'.
De Harderwijker Wissel- en Effectenbank weet via P.S. Gerbrandy en A. van der Deurs een
klacht te deponeren bij het ministerie vanJustitie inhoudende dat de Bond er naar streeft om
een gesloten kaste te vormen en de opkomst van jonge concurrenten onmogelijk te maken. De
Bond wijst daarop op de ledentoeneming van de laatste jaren enook op de eigen activiteiten van
deJustitie tegen zwendelpraktijken.s~ ~ Gerbrandy krijgt daarop van het Ministerie te horen dat
de Bond alleen uit zakelijke overweging de tcelating weigert en dat de minister overigens geen
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machtsmiddelen ter beschikking staan. Het overleg met de Bank-Associatie leidt eveneens niet
tot uitkomsten en wanneer die bank overgaat naar de Incasso-Bank deelt die mede dat de
handel en wandel van Cozijnsen ruet veranderd is. Het bestuur geeft zich dan nog de mceite
persoonlijk te informeren (men legt zich in Harderwijk niet graag schriftelijk vast) en komt tot
de conclusie dat Cozijnsen tot alles in staat is. Een keerpunt ontstaat door zijn overlijden. Dan
besluit men de bank tce te laten, wat weer bijna afspringt omdat men er aan twijfelt ofde bank
het wel zal redden zonder hem en ook vanwege de zwakke tcestand van de bank. Maar men laat
de bank tenslotte, in 19~9, na zeven jaar, tce.s~a

De regionalefactor

Tenslotte de regionale factor. In de geschiedenis van de Bond komt niet sterk naar voren welke
gebieden in Nederland dicht bezet zijn met banken en effectenkantoren en wellce niet. Slechts
een enkele keer treft men in bestuursvergaderingen opmerkingen aan die duiden op regionale
karakteristieken. Eén daarvan is dat de Betuwse families hun kapitaal het liefst in grond

beleggen en niet in effecten en een andere is dat speciaal de Groningers wat financiën betreft

een zeer gezond oordeel hebben.s79 Veel is het niet. Een lijst van aantallen Bondsleden per stad
en dorp geeft meer zicht op de kwestie.

Tabel XII: Auttallen veatigingen van Bondaleden in verechillende ateden in 1931 S80

's-Gravenhage 128 Hoorn 12

Groningrn 28 Gces 11

Utrecht 23 Hilversum 11

Haarlem 22 Maastricht 11

L,eeuwazden 20 Eindhovtn 10

Atnhem 18 's-Hertogrnbosch 10

Alkmaar 15 Tilburg 9

Leiden 15 Zwolle 9

Middelburg 13 Devrnter 8

Nijmegrn 19 Oostburg 7

Dordraht 12 Alle andere plaatsrn 801

Totaal 1201

Bron: Naamlijst van de ledrn van de Bond over 1931, Bondsazchief

De meeste van de gencemde steden hebben een aantal vestigingen van grootbanken. Meestal
vier, soms vijf of zes grootbanken hebben er ieder één kantoor. Uitzondering is Arnhem waar
naast de zes grootbanken ook de Geldersche Credietvereeniging een kantoor heeft (het hoofd-
kantoor). Grote uitzondering is 's-Gravenhage waar behalve de Bank-Associatie en de Robaver
met één kantoor, de Amsterdamsche Bank en deNederlandsche Middenstandsbank, ieder twee
kantoren hebben en de Incasso-Bank en de Twentsche Bank ieder drie. Daarnaast zijn er
gevestigd de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, de N.I.H., de Nederlandsche
Handel-Maatschappij en Mees 8c Zoonen. Behalve dat is's-Gravenhage de stad met verreweg de
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meeste Bondsleden. Haar al eerder geconstateerde overwicht in de provinciale geld- en effec-
tenhandel blijft bestaan.~81 Het is de rijkste stad van het land. Overigens is ook opvallend dat in
de andere rijke gemeenten niet een groot aantal bank- of effectenkantoren gevestigd is. In
Blcemendaal en ook in Wassenaar is bijvoorbeeld in 1938 slechts één vestiging. De inwoners
vandie gemeenten wenden zich voor hunbankzaken kennelijknaar grote steden als Haarlem en
's-Gravenhage ofals forens rechtstreeks tot Amsterdam. De afwezigheid van een Drentse stad in
de opsomming, de aanwezigheid van slechts één Limburgse stad en de lage plaats in de
rangorde van Brabantse en Overijsselse steden stemt overeen met hun karakter van arme
provincies.s82 Vergelijking met eerdere en latere jaren 1918 en 1988 geefr verandering in de
opsomming te zien. De verandering die er is stemt overeen met het verloop van het totale
ledenbestand van de Bond in die jaren. Het geeft aan dat ook in kleinere plaatsen dan de in de
tabel gencemde het aantal vestigingen gemiddeld een soortgelijk verloop laat zien. Zowel in de
grotere steden aLs op het platteland neemt het aantal vestigingen van 1918 tot 1981 tce met
ongeveer 20 procent en van 1931 tot 1988 neemt het af inet ongeveer 17 procent.s8s

15. Raakvlakken met de overheid en fondsenhouders

Naast de relaties met financiële instellingen en de bemceienissen met individuele leden zijn er
raakvlakken met de overheid en met fondsenhouders die leiden tot incidentele contacten.
Talrijke venoeken om inlichtingen en ook protesten bereiken het Bondsbestuur in 1919 met
betrekking tot de Zegelwet. Volgens sommige leden maakt de zegelverplichting het geldbedrijf
zo duur dat voor kleine rekeningen de renteopbrengst voor de houder verloren gaat aan het
zegelrecht. Gevolg is dat mensen het geld onder zich houden in plaats van het aan een bank tce
te vertrouwen. Die klacht hoort men niet veel maar wat steeds naar voren komt is dat men niet
begrijpt ofhandelingen al dan niet onder de Zegelwet vallen. Het ontlokt één van de bestuursle-
den de opmerking dat de wet immoreel is vanwege de slechte redactie die tot gevolg heeft dat
een fatscenlijk man haar wel iedere keer mcet overtreden.s84 Een verduidelijking van de wet in
1920 komt erop neer dat twijfelgevallen zegelplichtig worden verklaard. Dannog blijven er veel
strijdvragen waarop de drie verenigingen van effectenhandelaren en de bankiersverenigingen
in 1922 een Zegelwet-commissie instellen met de bedceling dat die zich rechtstreeks met de
minister zal verstaan in geval van onduidelijkheden. Dit gebeurt dan ook herhaaldelijk. Reques-
ten hebben geen effect behalve in 1925 wanneer coupon- en incasso-nota's tussen kassiers
onderling van het zegekecht vrijgesteld worden.~85
Niet alleen met betrekking tot de Zegelwet maarookin gevallenvan overmatige fiscale speurzin
die belastinginspecteurs vertonen, fungeert de Bond als klachtenbus. Sommige belasting-
inspecties plaatsen de banken in een onaangename positie tegenover hun cliënten. Dat gebeurt
in het ergste geval wanneer de inspectie een bankier vraagt van een klant een specificatie te
zenden van zijn vorderingen, schulden en rentes. Minder in het oog lopend is dat belastingins-
pecteurs bij bceken ondeizcek van de bankiers tevens gegevens over de cliënten vercamelen.
Reden genoeg voor het Bondsbestuur om zich bij de belastingdienst te beklagen. De opvatting
van het departement blijkt te zijn dat inspecteurs geen bcekenonderaoek bij een bankier mogen
instellen met de bedceling gegevens over derden te verkrijgen. Wanneer een inspecteur die
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gegevens tcevallig tegenkomt, is het niet uitdn~lckelijk verboden er gebruik van te maken.
Behalve dat het Bondsbestuur de Minister er nog op wijst wat er gebeurt aLs men het bankge-
heim afschaft (belastingbetalers brengen hun geld over naar het buitenland) ageert men niet
meer. Men acht het niet verstandig het publiek af te schrikken om een bankrekening aan te
houden.J.M. Kingma spreekt de overtuiging van het bestuur uit `dat het bankgeheim eigenlijk
helemaal niet bestaat omdat de fiscus toch kan zien hce het met de cliënten staat'.s86
Opmerkelijk aLs uitzondering zijn de bemceienissen van het Bondsbestuur met de kredieten van
de banken aan de Duitse industrie in 1922 en 1923. Het bestuur meent te weten dat de kredieten
niet gced worden aangewend en richt zich tot de minister van Financiën. Deze bericht kortweg
dat zijn standpunt niet door de waarschuwing van het Bondsbestuur verandert.s87 Deze
bemoeienis van het Bondsbestuur is uit zonderlijk omdat het erniet de gewoonte van maakt de
landspolitiek te bespreken tenzij die direct de zaken van de leden raakt zoaLs in gevallen van de
effectenbeurswet, de zegelwet, de belastingdienst en de PCGD. In één geval gaat dat sommige
leden iets te ver. Wanneer het bestuur zich in het verslag over 1933 niet uitspreekt over de
houding van de regering met betrekking tot de gouden standaard, menen H. Roelvink, J.M.
Kingma en A.H. Ledeboer dat de ledenvergadering in ieder geval achter de Nederlandsche Bank
moet gaan staan en dat Trip een eresaluut verdient. Vrijwel alle aanwezige leden wensen
handhaving van de gouden standaard omdat die er nu eenmaal is en altijd gced was. Anderen
nemen hetzelfde standpunt in en wensen handhaving tot er iets beters is. Het waarom is niet
duidelijk en men staat ook meer achter de regering dan achter de gouden standaard. Achter de
regering omdat het schip in nood is en niet uit economisch-inhoudelijke overwegingen. Cm-
danks alle druk om een standpunt te formuleren en te ventileren laat het bestuur zich daar niet
tce verleiden. Men meent de zaken niet te kunnen oveczien maar meer nog is het argument dat
het niet nodig is een standpunt in te nemen.ggg Het Bondsbestuur blijkt in 1939 niet op de
hoogte van de bewegingen van de Staatscommissie voor het bankwezen. Hcewel die commissie
tot taak heeft advies te geven over de vraag of ten aanzien van het particuliere bankwezen
wettelijke voorziening nodig of wenselijk is en hoewel zij daarvoor ongeveer 100 personen
uitvoerig enquêteert, onder wie de voorzitter van de Bond, E. Edersheim, komt de Staatscom-
missie nauwelijks ter sprake in het Bondsbestuur.sS9 Edersheim acht het kennelijk niet van
belang zijn medebestuursleden te raadplegen in verband met de beantwoording van de vragen
van de enquête hcewel hij daartce uitdrukkelijk gerechtigd is. Zelfs komt in de bestuursvergade-
ringen niet eens ter sprake dat er een enquête gehouden wordt.s`~
De activiteiten van het Bondsbestuur op het terrein van de bescherming van fondsenhouders
vertonen enkele bijzonderheden. Wat blijft is dat regelmatig een bestuurslid op veizcek van de
Amsterdamse vereniging deelneemt in een beschermingscomité. J. van Engelenburg bijvoor-
beeld in het comité van Nederlandse houders van Bulgaarse staatsfondsen in 1921 en in de
Commissie van Advies voor houders van obligaties van de Koninklijke Hollandsche Lloyd in
1923. Vele malen toont de Bond zich ongeduldig en wacht op actie van de Amsterdamse
vereniging. Wanneer die naar de mening van de Bond in 1923 niet snel genceg een comité
vormt voor de obligatiehouders van de Bagdad Spoorweg Maatschappij omdat zij nog vruchten
verwacht van internationaal overleg, komt de Bond zelf in actie. Hij laat ondeizcek plegen door
Torley Duwel secretaris van het Internationaal Intennediair Instituut. Na enige maanden
ontvangt men een duur, lijvig en geleerd rapport waar men niet verder mee komt. Dan trekt het
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Bondsbestuur de conclusie dat toch langs diplomatieke weg de belangen van de obligatiehou-
ders het beste worden verdedigd. s91 Er zijn daarna weinig verdere activiteiten op het gebied van
beschermingscomité's. De Amsterdamse vereniging wil voor minder belangrijke fondsen klei-
nere comité's vormen waarin de Bond en de Rotterdamse vereniging niet altijd vertegenwoor-
digd zijn.s92

16. Oorlog en de ontbinding van de Bond: van zuster naar dochter

De eerste tekenen van de voor Nederland naderende oorlog zijn in october 1939 te bespeuren.
De regering vraagt het Bondsbestuur advies over haar overweging wenken uit te dcen gaan in
verband met de bewaargeving van effecten in het oosten van het land. De regering is huiverig
voor dergelijke wenken evenals de Amsterdamse vereniging en de Nederlandsche Bank in
verband met de verantwoordelijkheid die dat met zich mee kan brengen. s9s Een ander signaal is
het vertrek van enkele brokers en in februari 1940 hun verzcek om de onderpanden die zij
stellen voortaan te mogen vervangen door een overeenkomst met de New-Yorkse Stock
Exchange. Zij zijn bevreesd voor schade door de Europese gebeurtenissen. Het Bondsbestuur
willigt het verzcek in.s~ In april 1940 komen cefeningen in verband met de luchtbescherming
in het Bondsbestuur ter sprake. In Haarlem mceten bewoners van die stad bij het loeien der
sirenes ieder die zich op straat bevindt tot de veiligste plek in hunhuis tcelaten. Vooreen bank is
dat de kluisruimte. De directie van de Twentsche Bank verhindert de tcegang tot de bank door
opdracht te geven om bij het eerste lceien de bankdeuren te sluiten.s95
Na de bombardementen van mei 1940 ontstaan er mceilijkheden van practische aard. De
kantoren van de fuma Tak in Middelburg zijn verwcest en ook in verband met de lange
reistijden kan Mr. J.A. Tak de bestuursvergaderingen niet meer bezceken.s9ó Behalve dit zijn er
twee perikelen die in de bestuursvergaderingen met betrekking tot de oorlog ter sprake komen:
het gebrek aan bankpapier en de acties van de Deviezen-Schutz-kommando's. Twee dagen lang
is er gebrek aan bankpapier. De agenten van de Nederlandsche Bank buiten de Waterlinie
hebben namelijk de opdracht om het reservepapier in geval van oorlog achter de Waterlinie te
brengen ofhet te vernietigen. Dit gebeurt en daardoor is er twee dagen na de Duitse inval niet
voldoende bankpapier.s97 Mceilijkheden ontstaan er daardoor overigens nauwelijks. In Frie-
sland creëert men voor 1 miljoen gulden aan bons van een gulden als noodgeld. Spcedig is het
niet meer nodig.s9S Twee dagen na het neerleggen van de wapens zijn er weer gelden beschik-
baar. Deviezen-Schutzkommando's zijn overwegend actief in het oosten van het land. Hun
belangstelling gaat vooral uit naar Duitse cliënten. In Den Haag zijn zij midden juni 1940 nog
niet actief.s99 Pogingen van de Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. om de Bond aan zijn
leden te laten medelen dat alle safeloketten die nog niet gecontroleerd werden en waarvan de
huurders vijanden zijn, geopend mceten worden, mislukken. De Bond argumenteert dat het
volgens Hollands recht een strafbare handeling is waar men mceilijk aan kan meewerken.4oo
De berichten van de op handen zijnde corporatieve organisatie van het bedrijfsleven luiden het
einde van de Bond in.401 Een commissie van zeven, Siebenerausschuss, geformeerd door
Fischbt5ck en onder voordtterschap van Mr. H.L Woltersom, krijgt tot taak het gehele Neder-
landse bedrijfsleven te ordenen en er het leiderschapsbeginsel in te voeren.4o2 De twee advies-
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commissies voor de organisatie-Woltersom waar de provinciale geld- en effectenhandel mee te
maken heeft, geven weinig hoop dat de Bondbij de ordening betrokken zalzijn. In de commissie
tot reorganisatie van het bankwezen, de Commissie-Greidanus, is niemand uit de provincie
bencemd. Een Bondsdelegatie ontvangt menkcel en hoort men aan maar het heeft verder geen
gevolgen.40s De Commissie d'Ailly, belast met de reorganisatie van de beurs brengt volgens het
Bondsbestuur alleen het Amsterdamse standpunt naar voren. Het contact raakt zelfs helemaal
verbroken wanneer de Bond weigert in verband met de reorganisatie een advies voor een
districtsindeling te geven.4o4 De knieval van het Bondsbestuur die bestaat in de verklaring dat
het de organisatie volledig in de hand heeft en de door veranderde omstandigheden wenselijk
geworden wijzigingen in kan voeren, helpt niet. Zelfs de uitspraak dat de Bondsorganisatie naar
het uiterlijk democratisch is maar dat in wezen de regelende, uitvoerende en rechtsprekende
macht bij het bestuur berusten en de aanbieding volledig te zullen meewerken tot maatregelen
die de gewijzigde toestanden vereisen, ook aLs de Bond in een landelijke organisatie wordt
ondergebracht, mag niet baten.4os Als laatste poging probeert het Bondsbestuur nog de
organisatie-Woltersom te bewegen de Bond een schakel te laten vormen tussen de plaatselijke
verenigingen voor de geld- en effectenhandel en de voorzitters van de Bedrijfsgroepen Handels-
banken en Effectenbeurs.4oó Ook die poging mislukt. De Amsterdamsche Vereeniging voor den
Effectenhandel is de aangewezene voor de Bedrijfsgrcep Effectenhandel met als leden die van
haarzelf en die van de beide zusterverenigingen. De Vereeniging van Effectenhandelaren te
Rotterdam valt nog de eer te beurt aangewezen te worden aLs afdeling Rotterdam van de
Bedrijfsgrcep maar de Bond ontbindt men. Het enige, speciaal voor de provincie van belang, is
een aan het secretariaat van de bedrijfsgrcep verbonden Bureau voor Provinciale Bank- en
Effectenzaken.407 De leden zijn voortaan lid van de Bedrijfsgrcep Effectenhandel. Hoofd van
het bureau is W.M. Scheurleer. De plaatselijke verenigingen worden erkend als plaatselijke
afdelingen van de Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel) en van
de Bedrijfsgroep Handelsbanken. De provinciale banken en bankiers mceten zich tevens
aanmelden bij de bedrijfsgrcep Handelsbanken. In de Raad van Bijstand van de bedrijfsgroep
hebben behalve vertegenwoordigers van de Amsterdamse leden ook vertegenwoordigers van
leden uit de provincie zitting.408 De BOnd zelf, inclusief haar activa en passiva, lost op in de
nieuwe organisatie zodat men haar niet eens, zoals de Rotterdamse vereniging, een dochter kan
noemen. Het enige dat men voor de reorganisatie nog snel inorde maakt, is het regelen enveilig
stellen van de pensicenen voor de medewerkers van het secretariaat.409 Het contact tussen de
grotere provinciale bankiers blijft in informele bijeenkomsten bestaan maar ofi'iciéle verbinding
met de leden is er niet meer.41o
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IV DE BOND HERSTELD EN OPGEHEVEN
1945-1975

Bankwezen in Nederland tot 1975: veel blijft er niet op zijn plaats

1. Herstel, groei en stagnatie: grondtonen van de economische ontwikkeling ~

Herstel en grcei zijn de grondtonen van de Nederlandse economische ontwikkeling na 1945.
Vooralna 1955 wordt de grcei indrukwekkend. Deze houdt aan tot de stagnatie die een aanvang
neemt in het begin van dejaren zeventig. Er is veel dat de aandacht trekt ende periode kleurt en
onderscheidt van andere tijdvakken. Vanzelfsprekend is het dirigisme van de wederopbouw.
Het algemeen belang treedt op de voorgrond. Alles is er op gericht het hoofd tenm~ncte boven
water te houden. De regering controleert bijna iedere economische transactie. Even kan de
gedachte aan een blijvende geleide economie postvatten. Maar de vrees daarvoor doet de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op venet stuiten. Toch kan evenmin als van een geleide
economie sprake zijn van een economisch liberalisme als voor de oorlog. Het is boven alle twijfel
verheven dat een ineenstorting van de economie als in de jaren dertig niet meer mag voorko-
men. Ook sociale zekerheid is een dwingende eis.
Wanneer dan ook na het eerste herstel de aandacht gericht kan worden op problemen van
langere termijn ontstaat spcedig het besef dat een doelbewuste overheidsbemceienis noodzake-
lijk is om industrialisatie en export te ontwikkelen. De snelle bevollcingsgroei vraagt om
werkgelegenheidsontwikkeling in de industrie. De importbehoefte eist ontplooiing van de
export. Loonbeheersing is noodzakelijk om dit allemaal mogelijk te maken. Daarnaast verleent
de overheid belasting- en financieringsfaciliteiten. Maar ondanks dit voorwaarden-scheppende
beleid staat voorop dat de ontwikkeling gedragen moet worden door prívate economische
beslissingen. Een en ander wordt nog aangewakkerd door de vrees voor welvaartsverlies in
verband met het dekolonisatieproces van Indonesié.
Industrialisatie en export slaan ook inderdaad aan, begunstigd door de opleving van Duitsland
en van de wereldhandel. In de industrialisatie is het de technische vooruitgang die een gedurig
stijgende arbeidsproductiviteit mogelijk maakt. Dejaren vijftig vormen in dit proces de inlei-
ding op een vernieuwing van de outillage van het bedrijfsleven evenals van het productenassor-
timent. Van de jaren zestig is de technologische explosie een essentieel kenmerk. Automatise-
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ring en computertechniek zijn de dragers ervan. Fusies en concentraties zijn begeleidende
verschijnselen evenaLs de verdere internationalisering van het bedrijfsleven. Het gevolg van de
industriéle ontwikkeling is dat een toenemend deel van de bercepsbevolking raakt ingeschakeld
in de nijverheid die trouwens ook de grootste bijdrage aan het nationale inkomen levert. Maar
het is ten slotte de dienstensector (inclusief overheid) waar meer dan zestig procent van de
bevollcing werkzaam zal zijn.2
De landbouw blijkt de zwakste schakel. Een uittocht van arbeidskrachten in samenhang met

schaalvergroting en mechanisatie kan niet voorkomen dat subsidiestromen nodig zijn om de
inkomens van de blijvers te garanderen. Schuldig hieraan is de combinatie van productieverho-
ging en achterblijvende vraag naar agrarische producten. Dat zet de inkomensontwikkeling
onder druk.
De eerste welvaartsloonronde (dat wil zeggen groter dan de stijging van de kosten van
levensonderhoud) krijgt zijn beslag in 1954. Het is één van de symptomen van de economische
grcei. Opvallend is de in vergelijking met het interbellum relatief gedempte conjunctuurbewe-
ging met lange periodes van opleving en korte van terugslag (1951-52, 1957-58 en 1966-67).
Sommigen menen zelfs dat de conjunctuurbeweging opgehouden heeft te bestaan, ingebed als
zij is in de stnicturele ontwikkeling. Aan het einde van dejaren vijftig verschuift de normering
van de staatsbegroting van een conjuncturele- naar een zogenaamde structurele norm die in

groeitermen geformuleerd is. Ook aLs dcelstelling komt grcei centraal te staan in de economi-
sche politiek van de jaren zestig. Grcei als streven bestaat al vanaf het midden van de jaren
vijftig, evenaLs het streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling.
Die inkomensheiverdeling heeft in iedér geval plaats gevonden van het actieve naar het niet-
actieve deel van de bevolking door de opbouw van de sociale vercekeringen. De uitgaven
daarvoor nemen tce, uitgedrukt als percentage van het nationale inkomen, van 5,3 procent in

1950 tot 21,9 procent in 1975. Er zijn meer, mceilijk meetbare, herverdelingsaspecten. Immers
ook de overheidsbestedingen en in ruimere zin de overheidsuitgaven dragen bij tot herverde-
ling. De overheidsuitgaven, waaronder die voor de sociale voorzieningen en voor de woning-
bouw, belopen in 1975 gemeten als percentage van het nationale inkomenliefst 38 procent. De
totale collectieve sector komt zo ver boven de vijftig procent.s De welvaartsstaat wordt op die
manier tevens veizorgingsstaat. De talloze aanspraken van verschillende belangen waarmee de
overheid zich geconfronteerd ziet, zorgen grotendeels voor de verschui- ving van particuliere-

naar collectieve bestedingen. Deze belangen zijn tevens uiting van de verschuiving van alge-
meen belang naar grcepsbelangen. Dezelfde trend verandert ook de geleide loonpolitiek naar
een gedecentraliseerde vaststelling van de lonen. Het heeft te maken met de gunstige economi-
sche situatie en een zo krappe arbeidsmarkt dat gastarbeid aantrekkelijk wordt en bijvoorbeeld

een loonafspraak van 10 procent in 1964 kan uitlopen op een feitelijke verhoging van 15
procent. Vrije loonvorming met prijsindexering en automatische prijscompensatie zullen dan
nog volgen. Het uitgebalanceerde economische beleid verdwijnt.
Te veel aanspraken en afwentelingsprocessen leiden in de tweede helft van dejaren zestig al tot
een ondermijningvan derooskleurige economische situatie. De korte recessie van 1966-67 wekt

geen verontrusting. Inflatie en betalingsbalansproblemen duidt men nog aan als welvaartskwa-
len. De exploitatie van het aardgas belooft veel gceds. Toch kentert het tij, aan de snelle grcei
komt omstreeks 1970 een einde. De werkloosheid neemt tce en prijsstabiliteit neemt als
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doelstelling de plaats in van economische grcei. Stagflatie is de nieuwe karakterisering van de

situatie. De oliecrisis en de magerder internationale conjunctuur benadrukken de ontwikkeling

voortaan. De recessie breekt aan. Tekenend is dat de Machtigingswet van 1974 die de lonen
streng reglementeert, geen verzet ontmcet bij de vakbeweging. Daarvoor acht men de situatie
te ernstig. Voor 1976 introduceert de regering het 1-procentsbeleid dat verdere beperkingen

inhoudt.
Terugziend is het, ondanks de ingetreden stagnatie en naast de ontwikkeling van de sociale
zekerheid, vooral de grcei die indruk maakt. Het reële nationale inkomen per hoofd van de
bevolkingverdubbelt van 1958 tot 1975, in 22 jaar dus. Het is een verdubbeling waarvoor tot die

tijd 50 jaar nodig was.

2. Nederlands bankwezen

De Nederlandsche Bank; minde~ bank meer autoriteit

In de positie van de Nederlandsche Bank is de formalisering en verdere uitbouw van haar
functie als monetaire autoriteit de meest op de voorgrond tredende verandering. In de eerste
naoorlogse jaren is het de minister van Financién die de leiding heeft bij het saneren van het

geldstelsel. De Bank verzorgt een aanvullende kredietcontr8le. Deze is er op gericht de krediet-
verlening te beperken tot het deel dat dient ter ondersteuning van essentiële behoeften. Na die
tijd komt het zwaartepunt van het monetaire beleid feitelijk in handen van de Nederlandsche
Bank. Het is de Bankwet van 1948 die de zorg voor de interne en externe waarde van het geld
delegeert aan de Bank. Delegeert, want via het aanwijzingsrecht van de minister van Financiën

ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het monetaire beleid bij de regering. De delega-
tie in de Bankwet is te beschouwen als de formalisering van de situatie die ontstond na het
verlaten van de gouden standaard in 1936. Sindsdien ontbrak het de Bank immers aan een
ondubbelzuurig richtsncer zoals dit eerder voortvlceide uit de wettelijk vastgestelde pariteit en

de dekkingsvoorschriften.4
De koppeling van het te voeren beleid aan de monetaire praktijk vraagt om versterking van de
relatie met het commerciéle bankwezen. Deze relatie is tot dusver tamelijk los. Het bedrijfseco-

nomisch toezicht van de Bank bijvoorbeeld, bedoeld om de belangen van de crediteuren van de

banken te beschennen, loopt via de dunne lijnen op basis van de regeling van 1932. De

wettelijke basis voor het toezicht krijgt zijn uitwerking in de Wet Tcezicht Kredietwezen (WTK)

van 1952 (definitief geredigeerd in 1956). Op grond daarvan kan de Bank onder andere
voorschriften uitvaardigen die in essentie neerkomen op de zorg voor een voldcende eigen
vermogen en een adequate liquiditeitsvoorziening. Hoofddcel van het sociaal-economische
toezicht (later genaamd monetair tcezicht) is het bewaren van de integriteic van het geld door

middel van béinvlceding van de kredietverlening door het bankwezen. De Bank krijgt daarvoor

door de WTK het recht eisen te stellen, onder andere met betrekking tot de minimum
liquiditeitspositie, kredietplafonds in te stellen en selectieve kredietcontrole uit te oefenen.5 De
klassieke instrumenten van disconto- en openmarktpolitiek blijven bestaan. Zowel het monetai-

re aLs het bedrijfseconomische tcezicht worden in de loop van de tijd uitgebouwd en verfijnd.
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Voor de evolutie van de WTK en ook voor de praktijk van het monetaire tcezicht blijkt de
ontwikkeling van het bankwezen in de economie een belangrijke factor te zijn. Aanvankelijk ligt
de kern van de monetaire politiek noghelemaal bij de oude discontopolitiek. De banken volgen
met hun debetrente het promessedisconto. Maar dit is geen vanzelfsprekendheid gezien de
liquiditeit van het bankwezen. Het is usance. De Bank vemouwt die koppeling blijkbaar niet en
gaat al in 1951 over tot kwantitatieve kredietcontrole. Van de discontopolitiek wordt later
steeds minder gebruik gemaakt.ó De betekenis van de wijzigingen in het disconto berust vooral
nogbij zijn waarde als indicatievan op handen zijndeverschetping ofverzachting van het beleid.
Later, in de jaren zestig, wordt in verband met de toegenomen giralisering van het betalingsver-
keer de invlced van de Bank op de geldhceveelheid door middel van de liquiditeitspositie van
het bankwezen minder effectief. Daaruit vlceit voor de Bank in het wetsontwerp WTK 1970 de
mogelijkheid voort om kredietinstellingen te verplichten een structurele kasreserve aan te
houden. ~
Begin jaren zeventig is er weer reden tot belangrijke wijziging van de monetaire politiek. De
reden is de ineenstorting van het wereldwijde systeem van vaste wisselkcersen. Een actief
wisselkcersbeleid is voortaan nodig om de inflatie uit het buitenland te keren. Wisselkcersbe-
heersing krijgt dan ook een vooraanstaande rol in het monetaire beleid. In wezen blijft de
markttechnische problematiek onveranderd het zelfde. Het blijft gaan om het verzekeren van
voldcende greep van de Bank op het marktgebeuren via rentebe'invlceding en interventie op de
valutamarkten. Bij strijdige eisen gaat steun aan de wissellcoersen (met name aan de D-mark)
voor, aangezien de geldhoeveelheid ook wel te béinvlceden is met instrumenten die de
geldgroei rechtstreeks tegengaan zoals door het stellen van kredietplafonds.a
Het monetaire beleid van de Bank ontmoet veel commentaar. Zo geefr bijvoorbeeld P. Korte-
weg wat het instnunentarium betreft de voorkeur aan indirecte kredietbeheersing boven
directe kwantitatieve kredietrestrictie. Dat heeft naar zijn mening onder andere het voordeel
dat de concurrentieverhoudingen tussen de kredietinstellingen minder aangetast worden.9
Daartnee is de vinger op een gevoelige plek gelegd. Veel maatregelen van de Bank béinvlceden
de verhoudingen binnen het bankwezen. Op genomen maatregelen volgt dan ook meestal
uitvoerig commentaar door de verschillende grcepen kredietinstellingen. De voorbeelden ujn
hier talrijk.lo De algemene spaarbanken bijvoorbeeld, worden in de loop van 1969 onder het
monetaire toezicht gebracht doordat zij zich ontwikkelen tot gezinsbanken en hun verplichtin-
gen ten dele een liquiditeitskarakter krijgen. Dat betekent ook dat zij komen te vallen onder de
kredietrestrictieregelingen. Die bepalen dat de lange uitzettingen niet sterker mogen tcenemen
dan overeenkomt met de stijging van het eigenlijke spaargeld. Dit benadeelt het rendement van
de spaarbanken ten opzichte van de eerder bestaande toestand omdat spaargelden duurder zijn
dan spaargiro-tegceden. Bovendien is hen op grond van de voor hen nog bestaande beleggings-
richtlijnen de toegang tot meer rendabele beleggingen ontzegd. i~
A. Batenburg (lid van de Raad van Bestuur van de A.B.N.) wijst op een nog veel breder effect van
de kredietrestrictieregeling. Die kan namelijk soms worden beschouwd als een compensatie in
de zin van een deflatoir middel voor het tekortschietende budgettair beleid van de overheid.
Een compensatie waarvan de lasten dan gedragen worden door het bedrijfsleven en de
banken. ~ 2
Omgekeerd is het beleid van de Bank onderhevig aan veranderende omstandigheden in het

210



DE BOND HERSTELD EN OPGEHEVEN 1945-19]5

bankwezen. De ontwikkeling van de PCGD en de RPS leiden er om dezelfde reden als bij de

algemene spaarbanken bijvoorbeeld tce dat die instellingen in 1970 respectievelijk 1973 onder

het monetaire tcezicht gaan vallen. i s Daarmee is dan trouwens nog niet voldaan aan het ideaal

van sommige auteurs dat beheLst dat de WTK alle ondernemingen mcet omvatten die activitei-

ten op het terrein van het kredietwezen ontplooien. Daaronder zouden dan dus ook de `near-
banks' mceten vallen (bedrijven met een passief bedrijf dat monetair van belang is) en bijvoor-
beeld kapitaalmarktinstellingen als hypotheekbanken.14 Het ideaal wordt wel steeds dichter

benaderd. De `near-banks' kunnèn volgens de WTK 1978 onder het monetair tcezicht gebracht

worden, en de hypotheekbanken vallen sinds 1 januari 1980 onder het bedrijfseconomisch

tcezicht. ~ 5
Het vcert hier te ver om het bedrijfseconomisch tcezicht op de vcet te volgen. Eén effect ervan,

althans op de Westland Utrecht Hypotheekbank, kan hier niet onvermeld blijven. Deze bank zet

namelijk haar eigen traditionele criteria overboord en neemt voortaan de voorschriften van de
Nederlandsche Bank als uitgangspunt. Menneemt aan in dat geval een gezond en verantwoord

beleid te voeren. Een historische trendbreuk, in de woorden van CJ. Rijnvos. In ieder geval voor

de Westland Utrecht Hypotheekbank.16
Afgezien van het monetaire- en bedrijfseconomische tcezicht zijn er nog andere belangrijke

ontwikkelingen in de positie van de Nederlandsche Bank in dit tijdvak. Behalve monetaire

autoriteit wordt zij ook weer in feite bankers' bank. Aan een dergelijke functie bestond bij het

bankwezen sedert de eerste wereldoorlog geen behoefte meer, uitzonderingen daargelaten. De

Bank zelf beschouwt een beroep op haar krediet ook al lang als een privilege en niet als een

recht. l~ Dat verandert wanneer de kaspositie van de banken omslaat van een overwegende

overschotpositie naar die van een duurzaam groeiende tekortpositie, waarvan wij hier de

achtergronden niet verder ncemen. De invoering van de zogenaamde contingentsregeling van

september 1973 markeert die overgang. En sinds 1979 gaat de Bank uit van een vanzelfspreken-

de door haar te geven permanente aanvulling van de kaspositie van de banken. Blijvend is de

zorg voor de geldsomloop en voor het betalingsverkeer. Tijdelijk verstorende invloeden op de

kaspositie van de banken en op de wisselkoersen vangt zij daartoe op ter bevordering van een

stabiel rente- en kcersverloop.lg
Veel sterker dan in voorgaande tijdperken is het samenspel met de overheid als andere

monetaire autoriteit, die zij geen krediet hoeft te geven (behalve voor seizoenmatige behoeften)

maar wier kassier zij is en wier adviseur zij zich acht en waarmee zij tegelijkertijd moet

manoeuvreren tussen haar eigen onafhankelijkheid en de uiteindelijke verantwoordelijkheid

van de overheid.

De algemene banken in de nn-oorlogsejaren

Het duurt enige jaren voordat de activiteiten van het bankwezen na 1945 weer als normaal te

kwalificeren zijn. De superliquiditeit is een oorlogsgevolg. Tegoeden en deposito's nemen

daarna nog tce ten gevolge van de geldzuivering. Het bedrijfsleven is nog niet erg kredietbe-

hceftig en beschikt bovendien over een vrij behoorlijke eigen liquiditeit. De internationale korte

kredietverlening herstelt zich slechts langzaam. Alleen bij de overheid bestaat een grote

kredietbehcefte waaraan de banken voldoen door de aankoop van schatkistpapier.19 Op de
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bestaande en tcenemende behcefte aan kredieten met een investeringskarakter gaat het
bankwezen aanvankelijk niet in. Dergelijke kredieten vallen niet onderhet gangbare patroon. Er
is een samenwerkingsverband met de overheid voor nodig om in dat soort behoeften te
voonien. De overheid neemt daartoe de helft van de aandelen in de Nationale Investeringsbank
N.V. (in de wandeling Herstelbank genaamd) en garandeert het dividend op de andere helft die
in handen is van banken en institutionele beleggers. De nieuwe bank geeft onder andere
voorschotten op te verwachten rijksbijdragen in de materiéle oorlogsschade. Gezien de behcef
te aan deelnemingen neemt zij het initiatief tot oprichting van de Nederlandse Participatie
Maatschappij. De ontwikkeling van deze wordt overigens niet van grote omvang.20
De Herstelbank zelf blijkt in een behcefte te voonien. In tegenstelling tot een eerder dergelijk
initiatief, de Maatschappij voor Industrie-Financiering, die voor de oorlog een kredietverlening
bereikte van 2 millioen gulden, kan de Herstelbank direct al bogen op 81 min. aan uitzettingen
en in 1954 op 335 min.2 ~ Dit is ook veel tegen de achtergrond van de totale kredietverlening van
de algemene banken aan de private sector die in dat jaar een omvang heefr van 2.199 m1n.22 Er
is nog een ander terrein dan dat van de voorschotten waarop de Herstelbank initiatieven neemt
en dat van groot belang zal blijken te zijn als begin van latere grootse ontwikkelingen. Het houdt
verband met de al in dejaren dertig verschuivende exportcondities voor de producten van de
Nederlandse kapitaalgcederenindustrie (scheepswerven, machinefabrieken, fabrieken van tele-
communicatiemiddelen, aannemersbedrijven e.d.). Naarmate bij de betaalkrachtige kopers een
zekere venadiging optreedt en de industrie zich gaat richten op de in de regel niet over
voldcende middelen beschikkende ontwikkelingslanden, komt de behcefte aan financierings-
mogeGjkheden naar voren. Betalingscondities worden medebepalend voor het plaatsen van
orders in het buitenland. Gezien de bestaande intentie tot industrialisatie en export participeert
de Herstelbank met een aantal andere banken daarom in 1951 in de Export Financierings-
Maatschappij. Deze laat in 1953 een bedrag van 50 min. aan uitzettingen zien. Een ontwikkeling
die mede te danken is aan de Nederlandsche Credietverzekerings-Maatschappij van 1951 die
risico's venekert die aan exportkredieten verbonden zijn.2s Zo komen door de samenwerking
van overheid en bankwezen de vraagstukken van herstel en export in het algemeen tot een
bevredigende oplossing. Dat hier de kiem ligt van een nieuwe ontwikkeling zal nog naar voren
komen.
In organisatorisch opzicht vertoont het bankwezen in deze jaren eveneens een aantal verande-
ringen, bijzonder niet zozeer door de omvang maar door het karakteristieke ervan. Eén van die
veranderingen is de samenvoeging van de Incasso-Bank met de bijna twee maal zo grote
Amsterdamsche Bank in 1948. Motief daarvoor zijn onder andere belangrijke besparingen die
te behalen zijn bij het herstel van door beide instellingen geleden materiële oorlogsschade.24 De
nieuwe combinatie is aanzienlijk omvangrijker dan de Rotterdamsche Bank of de Twentsche
Bank en reduceert het aantal grootbanken van vijfnaar vier, aangezien alleen de Nederlandsche
Handel-Maatschappij een vergelijkbare omvang heeft. Vele andere verbindingen komen er in
deze jaren niet tot stand.25 Oorlogsgevolg is dat de meeste zogenaamde Duitse banken vrceger
of later van het Amsterdamse toneel verdwijnen. Verreweg de belangrijkste van die instel-
lingen, de Handelmaatschappij H. Albert de Bary 8c Co., komt onder beheer te staan en wordt
later overgenomen door een grcep (inter~ationale grootbanken.26 De koloniale banken, een
langzamerhand karakteristiek geworden onderdeel van het Nederlands bankwezen, verdwijnen
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met de venelfstandiging van Indonesië. Van die banken had overigens alleen de Escomptobank
het grootste deel van haar bedrijf in Indonesië. De Nationale Handelsbank en vanzelfsprekend
ook de Nederlandsche Handel-Maatschappij dcen al eerder andere internationale- en nationale
zaken en zceken op die terreinen verdere expansie. De Nationale HandeLsbank slaagt er niet in
haar zelfstandigheid te bewaren en wordt in 1961 overgenomen door de Rotterdamsche Bank.
De Koloniale Bank die eigenlijk al lang geen bank meer is maar eerder een cultuuronderneming
en die ook dergelijke ondernemingen financíert, ncemt zich sinds 1949 Cultuurbank. Overigens
zien andere banken die hun bedrijf hoofdzakelijk in het buitenland uitcefenen, zoals de
Hollandsche Bank-Unie en de Nederlandse Ovenee Bank, hun zaken niet onbelangrijk toene-
men.27
Het zal tot 1954 duren voordat, in reéle termen, de handelsbanken weer het vooroorlogse peil
van de kredietverlening bereiken. Naarmate de verhoudingen zich normaliseren, wordt het
aandeel van de particuliere sector daarin weer groter dan dat van de overheid. Het breekpunt
ligt wat dat betreft in hetjaar 1956.25 Achteraf gezien vormt dit eerste naoorlogse decennium de
stilte voor de storm van dejaren daarna. In de jaren vijftig heeft namelijkde aanloop plaats van
een vernieuwingsproces dat in de jaren zestig tot volle ontplooiing zal komen. Het maakt een
einde aan de waterdichte schotten die tot dan tce kenmerkend zijn voor de verdeling van het
werkgebied in het bankwezen. Tot die tijd rekenen de algemene banken het tot hun taak krediet
teverlenen aanhet bedrijfslevenen zaken te dcen met welgestelde particulieren; de bcerenleen-
banken beperken zich tot het platteland en de spaarbanken houden zich bezig met het
ontvangen van spaarbedragen van vooral kleine spaarders.

Spaargelden en retailóanking bJ de algemene óanken: brancheveruaging

Psychologisch gezien, betoogt Renooij, ligt de doorbraak in de jaren 195~ en 1954. Algemene
banken beginnen dan, in navolging van de Export Financierings-Maatschappij, op aandringen
van de industrie en dankzij de ruimte in hun middelen, met de nafinanciering van de export van

kapitaalgcederen. Het is kredietverlening op middellange termijn met vaste aflossingsternuj-
nen, in dit geval voor vijf jaar in verband met de periode waarvoor kredietvenekering kan
worden verkregen. Een grote verandering, niet zozeer uit het oogpunt van risico's maar van
liquiditeit. Het vormt tevens een stap die de weg bereidt naar verdere verlening van binnenland-
se middellange investeringskredieten naast de bestaande vlottende rekening-courant kredieten.
Aanvankelijk gebeurt dat indirect door dochterondernemingen. Daaronder valt ook de afheta-
lingsfinanciering hoewel die kwantitatief van minder belang is. De neiging in het bedrijfsleven
om vanwege de lage rendementen het aandelenkapitaal niet te vergroten werkt stimulerend op

de behcefte aan investeringskrediet. Een stoot in de gcede richting geeft bovendien de hoge

rente voor lang beschikbaar vermogen in 1957. In verband daarmee zijn de obligatieleningen
duur. Bovendien nemen de kosten van de middelenvooniening van de Export-Financierings-
Maatschappij en van de dochtermaatschappijen van de algemene banken tce, aangezien die
met obligatieleningen gefinancierd worden. Het maakt de concuirentie voor de algemene
banken gemakkelijker. De banken putten liever uit de lager rentende, via termijndeposito's
verkregen middelen waarvan een flink deel als stabiele kern kan worden beschouwd. De kosten

van de kredietverlening zijn voor de banken via die bronnen lager. Bovendien is de overgang
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van de kredietverlening aan de overheid naar die aan het bedrijfsleven voordeliger door de
hogere renteopbrengst. Maar de verdere ontwikkeling van deze middellange vorm van krediet-
verlening vereist wel een toeneming van de vaste kern van de creditgelden.29 Voorafgegaan in
1955 door een poging om kortlopende obligaties uit te geven beginnen de banken spaargelden
aan te trekken. Initiatiefnemer is de Hollandsche Bank-Unie die een opvallende publiciteitscam-
pagne opent. Haar actie wordt al snel gevolgd door de meeste concurrenten. Men richt zich
daarbij op de klantengrcep tussen de kleine spaarders die de cliëntèle vormt van de Rijksposts-
paarbank, en de particuliere spaarders en de depositocliëntèle van de banken zelf. Hieronder
bevinden zich dus de spaarders van de algemene spaarbanken en van de boerenleenbanken. De
algemene banken slagen er in de daaropvolgende jaren in om een belangrijk deel van de
grceiende spaarmarkt te veroveren. Het wapen is daarbij een hogere rente die men door middel
vanreclame aande man brengt.so Ook dit laatste is nieuw en gaat gepaard met aanpassingsver-
schijnselen. Het leidt tot onlustgevcelens bij zusterbanken vanuit de traditie dat men ander-
mans klanten niet behoort te benaderen. Zelfs een zo algemeen optreden als dat van de
Nederlandse Overzee Bankdie in 1958 aanbiedingen rondstuurt omtrent creditrente wordt niet
gewaardeerd. En dan te bedenken dat die aanbieding niet eens rechtstreeks gericht is aan de
cliëntèle van andere banken. De Nederlandse Oveczee Bank richt zich namelijk op alle accoun-
tants, apothekers en dergelijke grcepen waarbij zij gebruik maakt van de adresplaatjes van de
betreffende verenigingen.st
Door deze actie wordt een bres in de branches geslagen door de overschrijding van in ieder
geval in gedachten getrokken scheidslijnen met de terreinen van de boerenleenbanken, de
algemene spaarbanken en de Rijkspostspaarbank. Maar ook de verlening van middellang
krediet betekent branchevervaging aangezien tot die tijd alleen de bcerenleenbanken en de
Nederlandsche Middenstandsbank op dat gebied, vooral gericht op landbouw respectievelijk
middenstand, actief zijn.32
Vervolgens wordt de markt van de spaargelden om nog een andere reden aantrekkelijk voor de
algemene banken. Het is eerst de aanvankelijk inflatoire financiering door de overheid die
gedurende de na-oorlogse jaren tot liquiditeitscreatie leidt. Vervolgens zorgen toenemende
overschotten op de betalingsbalans voor een tcevlced van liquiditeiten tot het begin van de
jaren zestig. Beide bronnen leiden niet tot verlaging van de liquiditeitsgraad van het bankwezen.
Maar wanneer die bronnen opdrogen en de banken via hun kredietverlening aan de private
sector tot leveranciers van liquiditeiten worden, heeft dat wel een vermindering van hun
liquiditeitsgraad ten gevolge. Daar draagt nog tce bij dat een deel van deze geldschepping
neerslaat in chartaal geld en dat een deel van de girale tegoeden tcevlceit aan financiële
instellingen, niet-algemene banken. Daartegenover hceft geen compenserende invlced uit
andere sectoren te staan. Het aantrekken van spaargelden maakt het mogelijk en is nodig om
deze liquiditeitsverliezen aan te vullen en zo de financiering aan het bedrijfsleven ongestoord
voort te kunnen zetten.ss Spaargelden worden bovendien aantrekkelijk door de invoering van
de kwantitatieve kredietbeperking door de Nederlandsche Bank in 1960. Aanvankelijk alleen
voor korte kredietverlening aan de private sector maar naarmate het middellange kredietbe-
drijf belangrijker wordt volgt in 1965 een regeling voor het zogenaamde lange bedrijf. Het
streven is om die lange uitzettingen niet meer te doen toenemen dan de op langere termijn
aangetrokken middelen. Tot die laatste behoren de spaargelden die derhalve aantrekkelijke
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financieringsmiddelen worden.34
Een tweede belangrijke ontwikkeling in de zaken van de algemene banken is de massale
dienstverlening aan de particuliere cliént die bekend staat als retailbanking. Afbetalingskredie-
ten sinds het midden van dejarenvijftigen de introductie van de persoonlijke lening in 1958 zijn
er voorboden van, maar de ontwikkeling van de retailbanking komt pas goed op gang wanneer
het bedrijfsleven de chartale betaling van lonen en salarissen gaat vervangen door girale
betaling. Aanvankelijk trouwens niet bij het bankwezen dat erniet op voorbereid is maar vooral
bij de efficiënt werkende Postcheque- en Girodienst en dan met name na 1964. Motief voor de
algemene banken om zich op dit gebied te ontplooien is nu niet meer zozeer de verslechterende
liquiditeit. Daarvan worden in deze jaren de scherpe kantjes al afgehaald door de liquiditeit-
screatie door de overheid en via de betalingsbalans. Meer van belang is de gewenste uitbouw
van de winstgevendheid voor een gunstige ontwikkeling van de solvabiliteit. Er blijkt een heel
gebied braak te liggen waar de inmiddeLs welvarende consument belangstelling voor heeft:
sparen, salarisrekeningen, betaalcheques, consumentenkrediet, venekeringsbemiddeling, reis-
bemiddeling, beleggingspools, hypotheken. Voorafgegaan door voorbeelden in de Verenigde
Staten, Engeland en Duitsland ontwikkelt zich in vrij korte tijd een brede stroom van bancaire
dienstverlening voor consumenten. De ontplooiing van dit bedrijfsonderdeel wordt mogelijk
dankzij de automatisering van administratieve venverkingsprocessen. De retailbanking, gedra-

gen door de giralisering van het betalingsverkeer slaat pas goed de vleugels uit wanneer de
algemene banken in samenwerking met de boerenleenbanken en laterook met de spaarbanken
er in slagen het betalingsverkeer te automatiseren. Keerpunt is in dit opzicht de creatie van de
Bankgirocentrale in 1967. Men rekent in deze jaren op tcekomstige winstgevendheid in de
verwachting van een kostenreductie door de verdere ontwikkeling van de administratieve
processen en toenemende aantrekkelijkheid van deze dienstverlening voor de cliënt onder
invloed van de grcei van het reële inkomen.s5 Ook hier is sprake van branchevervaging, een
tweede fase, waarmee de algemene banken een gebied betreden dat op de eerste plaats bediend
werd door de girodiensten en ook door de boerenleenbanken en de spaarbanken. Het heeft
trouwens overeenkomstig de eerste fase van de branchevervaging ook een middelen aspect. De
eerdere giralisering leidt er namelijk toe dat girale tegceden bij de algemene banken weglekken
naar de giro-instellingen waardoor de expansiemogelijkheid van het bankwezen vermindert.s6
Bovendien biedt de retailbanking op zich als grceimarkt een nieuw reservoir aan middelen, al

gaat er dan ook weer een deel verloren door de eraan inherente kredietverlening voor
consumptieve dceleinden. Vanzelfsprekend als uiting van overlevingszin reageren alle banken
op elkaars reacties. Maar ze reageren wel allemaal op hun eigen manier.

Van boerenleenbank en raiffersenbank naar óank voor iedereen

De bcerenleenbanken (waaronder in het volgende mede de raiffeisenbanken worden verstaan)
zijn altijd al ingesteld op de verlening van kredieten op middellange termijn naast de korte
kredietverlening. Spaargelden zijn sinds het begin de voornaamste voedingsbron. De eerste

naoorlogse fase brengt herstel van het traditionele patroon: dorpsspaarbank, kredietbank voor

bceren en tuinders en voor de bij de Utrechtse centrale aangesloten banken ook voordorpsmid-
denstanders. Wat vooral grcei vertoont in deze jaren is de functie van girocentrale voor het
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platteland. Oorcaak daarvan is de geldzuivering die menigeen voor het eerst een bank dcet
binnengaan. ~ ~
De verwachtingen zijn na de eerste jaren niet hoog gespannen. Men verwacht geen toeneming
van de spaargelden in het begin van dejaren vijftig. Zelfs vrezen sommigen voor een schaarbe-
weging van dalende besparingen en een toenemende kredietvraag. Die overweging leidt er toe
in de kredietverlening prioriteit te geven aan de eigenlijke land- en tuinbouwers voor het geval
een dergelijke keuze noodzakelijk mocht worden. De kredietverlening komt in 1949 weer op
vooroorlogs peil. Op dat moment is bij de Eindhovense banken nog 54 procent van de kredieten
aan boeren- en tuinders verleend tegen 81 procent voor de oorlog. Het duidt op een verbreding
van het werkterrein buiten de agrarische sector. Voor de spaargelden geldt dat al eerder. Van
een later jaar, 1957, is bekend dat 47 procent van alle spaargelden niet meer afkomstig is van
boeren en tuinders. De gevreesde schaarbeweging wordt geen werkelijkheid. De economische
grcei komt als een verrassing, de spaargelden nemen wel degelijk tce, de teugels van de
kredietverlening kunnen worden gevierd.sg
De expansie in de kredietverlening heefr een basis in de modernisering van de landbouw, vooral
in de mechanisering ervan. Deze mcet ondanks de grote mate van zelffuianciering met bankkre-
diet worden aangevuld. Daarnaast is het de venverkende agrarische industrie die grote kapita-
len vraagt, waaronder bijvoorbeeld die voor zuivel en vlees. Maar de grceiparadox van de
bcerenleenbanken, paradoxaal vanwege het relatieve teireinverlies van de landbouw in de
groeiende economie, vindt zijn verklaring in de algemene economische grcei. Voor de spaargel-
den staat vast dat die bij de aangesloten banken in de stedelijke en semi- stedelijke sfeer relatief
sterker toenemen dan bij de banken op het platteland. De spaargelden op het platteland zijn
bovendien voor een grceiend deel afkomstig van andere dan agrarische ondernemers. Veel
meer dan een beeld van de materiële welvaart in de agrarische bedrijfstak is dit een indicatie van
de economische ontwikkeling van het platteland in samenhang met de doorbreking van het
isolement en de voortgaande industrialisatie. De aanwas van de spaargelden is dermate sterk
dat het aandeel van de boerenleenbanken in de totale spaarmarkt zelfs toeneemt ondanks de
concurrentie door de algemene banken. Voorde credietverlening geldt een soortgelijke ontwik-
keling. Het aandeel van de niet-agrarische sector neemt tce van 42 procent in 1959 naar 52
procent in 1964. Boerenleenbanken worden plattelandsbanken als gevolg van en meewerkend
aan de verstedelijking van het werkgebied. Toch zijn zij ook dé bcerenleen- en spaarbank
aangezien de boeren zich in het algemeen niet tot de algemene banken wenden. En evenaLs bij
de spaargelden neemt ook het marktaandeel in de kredietverlening toe. In 1946 heeft die nog
een omvang ter grootte van 38 procent van die der algemene banken en in 1952 a170 procent.~9
De cesuur in de overgang van boerenleenbank naar bank voor iedereen ligt rond het jaar 1960.
De instelling van de brede Commissie Landbouwkrediet in 1957 door de centrales is op zich al
een uitdrukking van het feit dat er vragen leven omtrent de bestaande en tcekomstige
financiering van het agrarisch bedrijfsleven. Die vragen zijn er zowel binnen als buiten de
banken. Buiten hoort men wel spreken van bcerenspaarbank in plaats van bcerenleenbank. Dit
zegt al iets over de spanning tussen gewenste en gehonoreerde kredieten. Onderdeel daarvan is
bijvoorbeeld het door de banken mceizaam accepteren van zekerheden naast de hypotheek.
Het zwaartepunt van de aanbevelingen van de Commissie ligt bij de vemuming van de
kredietverlening naast andere en aanvullende aspecten aLs voorlichting en bevordering van
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deskundigheid. Die uitkomst hangt nauw samen met de overnuging van de Commissie dat een
belangrijk aantal land- en tuinbouwbedrijven verhoging van productiviteit en rentabiliteit
kunnen bereiken via verdere investeringen, méér dan waarvoor het eigen vermogen tcereikend
is. Vreemd vermogen in de vorm van bankkrediet zal nodig zijn zeker naarmate de financiering
met behulp van familievermogen minder mogelijk wordt. Het zekerheidsprobleem komt tot
een oplossing als resultaat vande aanbevelingen van de Commissie en dankzij de werkzaamheid
van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw. Het is vanzelfsprekend niet alleen dankzij de
aanbevelingen van de Commissie dat de kredietverlening in de jaren 1957-1968 verdubbelt.
Stimulerend werken de aanbevelingen in ieder geval we1.4o
Naast de agrarische sector komt ook het midden- en kleinbedrijf voor de noodzaak te staan om
zich aan te passen aan de hogere productiviteitsnormen. Cbk daarvoor is financiering met
kredieten en leningen nodig. In verband met de omvang en de aard van de financieringsbehcef
ten - die overwegend lang blijken - legt de Commissie Landbouwkrediet de nadruk op het
verhogen van de kredietcapaciteit in het bijzonder op het aantrekken van spaargelden. De
banken introduceren daartoe nieuwe typen spaarrekeningen. In 1964 bijvoorbeeld termijns-
paarrekeningen met beperkte opvraagmogelijkheden. En gezien de herkomst van de bespa-
ringen richt de vestigingspolitiek van de banken zich meer en meer op de steden. Bij de
Utrechtse organisatie bijvoorbeeld komt in 1957 68,2 procent van de besparingen van het
platteland en in 1968 nog 54,5 procent.
De stimulansen voor de branchevervaging bij de algemene banken zijneveneens van tcepassing
op de boerenleenbanken. Ook zij ontwikkelen zich tot financiéle supetmarkten in de tweede
helft van de jaren zestig. In 1962 zijn de centrales al betrokken bij de collectieve campagne van
het Nederlandse bankwezen ter stimulering van de bankgiro. In verband met de giralisering van
desalarisbetalingen voeren debanken in 1966 een gezinsrekening respectievelijk privé-rekening
in. Speciaal is bij hen de opzienbarende financiering van de woningbouw die later bij de
algemene banken navolging vindt. In 1963 maakt die financiering 27 procent uit van de totale
kredietverlening van de Eindhovense banken, in 1971 a148 procent. Niet nieuw maar eveneens
tcenemend is de financiering van de middenstand en de klein-industrie. Bij die hele ontwikke-
ling blijft de agrarische kredietverlening belangrijk als eerste en belangrijkste specialisatie die in
1959 58 procent van de totale kredietverlening beslaat en in 1968 nog 48 procent. Gezien deze
specialisatie en gezien de oorsprong is bcerenleenbank nog steeds de passende naam. Qua
werkterrein is de boerenleenbank een bank voor iedereen.41

Algemene spaarbanken worden gezinsbanken

De spaargelden bij de algemene spaarbanken verdubbelen tussen 1945 en 1956 en verdrievou-
digen van 1945 tot 1960.42 Specialiteit van de spaarbanken is het beheer van de kleine
spaarbedragen van een groot aantal inleggers. Het navolgende oveizicht over het jaar 1966
spreekt wat dat betreft boekdelen:4s
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Tabel XIII: Aantallen apaardeis en gemiddeld apaarbedng in 1966

aantaUen spaarders: gemiddeld spaarbedrag:

Spaarbankrn 4,5 milliorn 1400 gulden

Boerenleenbankrn 4 millioen

Uaechc 2800 „

Eindhovrn 2100 „

Algemrne bankrn 170.000 5100 „

Ondanks de gerichtheid op de kleine spaarderen de grcei van de spaargelden daalt het
marktaandeel van de spaarbanken. Het heeft alles te maken met de grceiende activiteit van de
algemene banken en de boerenleenbanken die met succes een grceiend aandeel van de
spaarmarkt opeisen. Bij de spaarbanken leidt dit als reactie tot een grote doorbraak. Tot die tijd

ligt de nadruk op lage rente en korte opzegtermijnen voor de spaarder. Belangrijk is daarbij het

formele van de korte opzegtermijn. In de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt. De
spaarbanken beschikken daardoor over een min of ineer blijvend reservoir van middelen dat zij
zonder gevaar voor eigen liquiditeit op lange termijn tegen relatief hoge rente kunnen uitzetten.
De ontwikkelingen bij de algemene banken en de boerenleenbanken leiden tot een vergroting
van het assortiment van spaarmogelijkheden. Er ontstaan vormen met hogere rente en langere
opzegternvjnen. Het gevolg daarvan is belangrijk voor de spaarbanken. Spaarders brengen
namelijk de vaste kern in hun besparingen over naar varianten met een hogere rente. Uit

rendementsoogpunt is dat voor de banken een achteruitgang, voor de spaarbanken vooral

vanwege hun typische balansstructuur. Die impliceert dat zij nog geruime tijd na een rentestij-
ging een relatief groot laagrentend beleggingsbestand (met name staatsobligaties) met zich mee
mceten dragen. De nieuwe concurrenten hebben daar minder last van in verband met de
kortere looptijd van hun uitzettingen. Onoverkomelijke problemen levert het voor de spaarban-

ken aanvankelijk niet op aangezien de spaartegceden toenemen en de nieuwe middelen wél

direct op gunstige voorwaarden kunnen worden belegd. Sinds de frequente en scherpe fluctua-
ties in de korte rente in het begin van dejaren zeventig, waarbij einde 1973 zelfs sprake is van
een inverse rentestructuur, wordt het problematischer. Van de hoge rentevergceding op
kortlopende beleggingen profiteren de spaarbanken slechts in geringe mate wegens de geringe
omvang van die beleggingen in hun balansen. Andenijds leidt de te betalen rentevergceding

voor kortlopende deposito's wel tot hoge kosten.
De geschetste ontwikkeling noodt tot een streven naar flexibeler beleggen. Daarom neemt het
aandeel van de hypotheken inde uitzettingen tce van 22 procent in 1970 tot 44 procent in 1980
ten koste van de belegging in obligaties. Hypotheken hebben een korte feitelijke looptijd en
bovendien vaak een mogelijkheid tot rente-aanpassing binnen de looptijd.44
De verdere activiteiten van de algemene banken en de bcerenleenbanken op retailgebied
worden door de spaarbanken gevolgd. De poging om alleen spaarbank te blijven, wat enkele

banken proberen in de verwachting op een dergelijke manier een relatief sterke positie in de
spaarmarkt te ontwikkelen, slaagt slechts enkele jaren. Door het beperkt lokaal functioneren
slaagt men er niet in om grote grcepen spaarders te interesseren. Bovendien maakt de
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frequente en ingrijpende verandering in de rentestructuur bij een geringe flexibiliteit in de
beleggingen verdere pogingen door een verminderde concurrentiepositie onmogelijk.45 Om de
positie op de spaarmarkt te beschermen en om naast spaartegceden ook girotegceden aan te
trekken gaan de spaarbanken er aan het einde van de jaren zestig toe over girale over
bcekingsfaciliteiten aan te bieden. Hcewel zíj zich dus enige tijd afzijdig houden volgen zij toch
de weg naar retailbanking en sluiten zich voor de verdere ontwikkeling van die dienstverlening
in 1969 aan bij de Bankgirocentrale. Zij ontwikkelen zich tot gezinsbanken, zakelijke kredietver-
lening volgt later.

Giralrseringvan het betalingsverkeer, Postchèque- en Girodienst en R~kspostspaarbank

De veranderingen in het betalingsverkeer zijn al aangestipt. Zij zijn belangrijk genceg om er
verder op in te gaan omdatzij de dragende factoren zijn in de ontwikkelingvan de retailbanking.
Het (niet- girale) incassobedrijf bestaat nog na de tweede wereldoorlog, zowel bij de banken als
bij de PTT. Die bedrijvigheid komt voor de oorlog al deels terecht bij de PCGD en wat er na die
tijd nog vanresteert verdwijnt langzamerhand.4ó Met betrekking tot het girale betalingsverkeer
kan uit het voorgaande de indruk ontstaan dat van het bancaire betalingsverkeer na de
bezettingsjaren nauwelijks iets meer over is en dat de PCGD op alle fronten zegeviert. Dat zou
een misvatting zijn. De grcei van de PCGD verooczaakt veel rumoer en het is ook waar dat zij
klanten wint van de banken en ook nieuwe klanten die de banken graag tot de hunne zouden
willen rekenen. Maar in feite is er sprake vangescheiden werkgebieden. De banken blijven lange
tijd uitsluitend actief in het betalingsverkeer tussen bedrijven en voor vermogende particulie-
ren. De PCGD vercorgt voornamelijk het massale betalingsverkeer voorde middengrcepen. De
PCGD heeft het grootste aantal rekeninghouders en aan de banken is het grootste deel van de
girale tegceden tcevertrouwd.47
Pas wanneer hetbetalingsverkeer tussen werkgevers en werknemers in verband metde loon- en
salarisbetalingen en het betalingsverkeer tussen klant en detaillist op girale wijze plaats gaan
vinden, grceit het aantal rekeninghouders van de PCGD stormachtig. Het breekpunt van die
ontwikkeling ligt in het jaar 1964. De banken zijn daarop niet voldoende voorbereid. Maar na de
doeltreffende inrichting van de Bankgirocentrale in 1967 en de introductie vande betaalcheque
zijn de knelpunten in het vrcegere bankgiroverkeer opgeheven. De banken slagen er dan in om
een groot aandeel in de girale betaalmarkt te verwerven. Effectief concurrentiemiddel is de
salarisrekening waarop men rente vergoedt in tegenstelling tot de postrekening van de PCGD.
De girobetaalkaart is het antwoord van de PCGD evenals de renterekening die géintroduceerd
wordt in samenwerking met de Rijkspostspaarbank. Pas in 1970 volgt de rentevergceding op de
postrekening. In de loop van dejaren zeventig ontstaat zo de situatie datde PCGD en de banken
ongeveer gelijkwaardige faciliteiten aanbieden in het betalingsverkeer aan zowel particuliere-
als zakelijke rekeninghouders.
De banken bieden meer dan alleen betaaldiensten. Ze vervolmaken een breed dienstenpakket.
Op de markt voor particulieren kunnen de PCGD en de RPS de vergelijking met de banken wat
betreft de breedte van het assortiment steeds beter doorstaan. Zij introduceren de woninghy-
potheek (1978), consumptief krediet (1977), reischeques, reisverzekeringen, en aan- en verkoop
van vreemde valuta. Maar op het gebied van de verlening van diensten aan de zakelijke

219



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

rekeninghouder blijven zij achter. Zij bieden geen rekening-courant krediet, geen depositomo-
gelijkheden en geen service op het gebied van het buitenlandse betalingsverkeer. Zo kan het
bijvoorbeeld gebeuren dat door de hoge geldmarktrente in de jaren zeventig de gelden van
postrekeningen naar depositorekeningen bij de banken vlceien.4e
lnteressant is de samenwerking tussen de PCGD en RPS. De eerste als voomekker in het
betalingsverkeer, de tweede als grote verliezer in de slag om de spaargelden. De samenwerking
sinds 1968 mondt uit in de presentatie aan het publiek sinds 1972 als één financiële instelling.

Aspecten van de brancheveruaging

De branchevervaging vertoont veel meer aspecten dan de bovengencemde. Om te beginnen
zijn de kwantitatieve verhoudingen van belang. Wie heeft er nu eigenlijk wat gewonnen? De
fase, waarmee de branchevervaging begint, de slag om de spaargelden, vertoont het volgende
beeld:

Tabel XIV: Aandelen in de apaarmarkt van de verechillende bankgroepen 1950-1975

1950 1955 I960 1965 1970 1975

spaargeldenin min.guldens: 4066 5862 10635 19619 33851 59711

5-jaarlijkse groeiin 96 - 44 81 85 73 76

Marktaandtt! in 96

Rijkspostspaarbank 34 29 25 21 18 18
Algemrne spaarbarilcrn 27 32 28 27 24 21
Boerenlernbanken 38 38 39 40 42 42
Algemrne banken 1 1 8 12 16 19

100 100 100 100 ]00 100

Bron: Ba]ansreeksen

De grote winnaars zijn de algemene banken, gevolgd door de bcerenleenbanken, en ten koste
vooral van de RPS en van de algemene spaarbanken. In absolute zin zijn en waren de bcere-
nleenbanken de grootste vergaarders van spaargelden. Wat in de cijferopstelling nog extra
opvalt, is de sterke grcei van de spaargelden. Daaruit komt duidelijk naar voren dat er sprake is
van een slag om een grceiende markt. Het blijft branchevervaging gezien vanuit de algemene
banken, maar het is niet zo dat wat de ene grcep banken verwerft ten koste gaat van de andere
grcep. Bij alle groepen nemen de besparingen tce. Opvallend is ook dat de grcei van de
spaargelden in de laatste tienjaren iets minder groot is dan daarvoor maar nog steeds van grote
omvang. Er blijft steeds nieuwe marktruimte komen. De grcei van de spaargelden zal pas
stagneren in 1988. Die stagnatie heeft te maken met de grceivemaging van de reële besteedba-
re gezinsinkomens maar ook met de krachtige ontwikkeling van de institutionele beleggers.
Lange tijd is de grcei van de spaargelden bij de banken sneller dan die van de zogenaamde
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contractuele besparingen bij de pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen, zoals
de navolgende cijfers laten zien.

Tabel XV: Aandelen in de apaarmarkt van de banken en van de levenaveizekeringamaatachappijen en
penaioenfondaen

1955 1960 1965 1970 1975

Banken 89 45 46 48 45
Pensioenfondsrn rn levensverzekeringsmaatschappijrn

(excl. ABP) 61 55 54 52 55
IÓO IÓO lÓ0 lÓ0 lÓ0

Bron: Balansreeksen

In de laatste jaren verandert het beeld. Het aandeel van de pensicenfondsen en levensverzeke-
ringsmaatschappijen neemt dan enigszins tce tot 55 procent. Het is de voorbode van een veel
groter marktaandeel in de jaren daarna dat oploopt tot 87 procent in 1988.49 Sinds 1974
opereren de levensverzekeringsmaatschappijen ook indirect op de spaarmarkt. Dit gebeurt
wanneer hun dochtermaatschappijen (o.a. Vola) via de uitgifte van hoogrentende kasbiljetten
spaargelden gaan aantrekken. Dat is aantrekkelijker dan de gebnrikelijke manier waarop die
dochtermaatschappijen hun middelen betrekken in de vorm van onderhandse leningen bij
banken en levensverzekeringsmaatschappijen. Nog iets verder gaat de directe penetratie in het
bankwezen, wanneer in 1975 de N.V. Onderlinge Vootzorg van 1894 ingeschreven wordt in het
register van Kredietinstellingen bij de Nederlandsche Bank. Daannee zijn nog niet alle partijen
op de spaarmarkt aan de orde geweest. Ook de hypotheekbanken pogen namelijk hun midde-
lenvoorziening uit te breiden door het aantrekken van spaargelden. Daartce verkort men al in
de jaren zestig de looptijd van de pandbrieven van 30 jaar naar 8 à 10 jaar. Veivolgens
introduceert men ook kasbiljetten met 1 tot lll4 procent hogere rente dan vergelijkbare
termijndeposito's bij de banken. De Westland-Utrecht Hypotheekbank overweegt zelfs in 1975
om deze activiteit te versterken door het aantal vestigingen te vergroten.5o
De tweede fase in de branchevervaging, de retailbanking met de giralisering als hoofdbeweging,
leidt eveneens tot een omvangrijke marktverschuiving, zoals de volgende cijfers aantonen.
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Tabel XVI: Totaal bedr
inetellingen

betaalrekeningen (tegoeden) en aandeel daarin van de banken en giro-

1950 1955 I960 1965 1970 1975

Betaalrekeningrnin min.guldrn 3187 5482 6216 9123 16235 98761

5jaarGjkse grnei in 96 - 45 13 47 78 78

Marktaandecl: DNB 2,5 0,9 0,4 0,3 0,3 0,1

girodiensten 20,3 23,4 29,1 31,4 31,8 82,4

algemenebanken 70,1 67,6 60,7 56,7 49 45,8

boerenlernbankrn 7 8,1 9,8 11,6 17,5 18,6

spaarbazilcrn (excL RPS) - - - - 1,5 8,2

100 100 100 100 ]00 100

Bron: M. Peekel en J.W. Veluwenkamp, Het girale betaiingsverkeer in Nederland, 1984, blz 40

Het meest opvallend is wel de grcei van het marktaandeel van de girodiensten tot 1965, dankzij
de grcei van de particuliere betaalmarkt. Daarna groeit hun marktaandeel niet verder. De
inhaalactie van de banken blijkt tot behoud van hun marktaandeel te leiden, niet tot vergroting
daarvan. Daarbij zijn het op de eerste plaats deboerenleenbanken en verder despaarbanken die
hun marktaandeel zien tcenemen. De algemene banken verliezen relatief terrein. Crpvallend is
ook hier dat, gezien de hoge jaarlijkse grceipercentages, de ontwikkeling nog niet uitgekristalli-
seerd is in 1975. In dat jaar valt de aankondiging van de Postbank als vervolg op de combinatie
PCGD~RPS en dan niet alleen voor de retailbanking maar ook voor de kredietverlening aan het
bedrijfsleven. Dat maakt vele tongen los. Vooral het argument dat de Postbank nodig is voor de
bevordering van de concurrentie in het bankwezen in verband met de concentratiebeweging
wordt in twijfel getrokken en `politiek' genoemd.52 Het is niet het enige argument. Het veilig
stellen van de rendabele continuïteit van de combinatie is het andere en later ook het enig
overblijvende argument in het wetsontwerp 1984 tot instelling van de Postbank N.V., die per 1
januari 1986 met haar werkzaamheden begint.5s

Concentratie en coneurrentie

Wat de critici van de Postbank zich afvragen is ofde concurrentie inderdaad is afgenomen door
de concentratie. Die vraag wordt ontkennend beantwoord, waarbij men wijst op de concurren-
tievergrotende invlced van de branchevervaging, op de komst van de buitenlandse banken en
op de tcenemende kredietverlening binnen het bedrijfsleven zelfzonder tussenkomst van een
bank. In de loop van de tijd gezien lijkt de concentratie vooral een gevolg van afkalvende
posities of de vrees daarvoor. Concentratie als noodzaak en als gevolg van concurrentie
derhalve. Men verzeilt hier gemakkelijk in gissingen. De precieze aanleidingen van de verschil-
lende concentraties kennen wij namelijk niet. De bronnen in de zin van verslagen van directie-
en commissarissenvergaderingen van de verschillende banken zijn nog niet tcegankelijk. Die
zouden meer licht kunnen werpen op de kwestie. Met name is interessant of een bepaalde
concentratie defensief gericht is (om de positie te behouden die tengevolge van concuirentie
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achteruit ging ofdreigt te gaan) danwel offensief (omdeconcurrentiekracht te vergroten). Voor
een afgerond oordeel is de tijd nog niet rijp. Niettemin is er van de grote fusies wel iets van de
motieven bekend maar dan alleen voorzover de banken die zelfnaar buiten brengen.
Bij de samensmelting van de Amsterdamsche Bank en de Incasso-Bank in 1948 komt als motief
naar voren de handhaving van de rentabiliteit door middel van een zo economisch mogelijke
bedrijfsvoering. Daarbij gaat het om de mogelijkheid van kostenbesparing door het opheffen
van doublures in het filialennet. Beide banken beschikken in 1945 gezamenlijk over 245
vestigingen en in 1958 over 219. Aangezien men in de tussentijd 60 nieuwe kantoren opent
betekent een en ander dat er 86 vestigingen zijn opgeheven.54 Het jaar 1964 is het jaar van de
grote fusies: De Algemene Bank Nederland ontstaat uit de Nederlandsche Handel-Maatschappij
en de Twentsche Bank en de Amsterdam-Rotterdam Bank uit de combinatie van Amsterdam-
sche Bank en Rotterdamsche Bank. Het aantal grootbanken wordt er door gereduceerd van vier
naar twee. Op de derde plaats volgt de dan ineens aanzienlijk kleinere Nederlandsche Midden-
standsbank. Naast deze zijn er in en om dezelfde jaren meer fusies. Afgezien van de provinciale
raakvlakken waarover in het volgende meer, begint in Amsterdam Lippmann, Rosenthal8c Co.
in 1965 een samenwerkingsverband met de Hollandsche Koopmansbank en fuseert H. Oyens 8c
Zonen in 1970 met het Bankiershuis van Eeghen. Gebr. Texeira de Mattos en Dunlop 8c Co.
werken al nauw samen sinds 1959.55
J.R.M. van den Brink, een van de beide topmannen van de AMRO-bank, geeft in de jaren daarna
motieven voor de concentratie in het bankwezen in het algemeen zonder speciaal op de fusies
van 1964 te wijzen. De bekende factoren van externe aard spelen daarin de hoofdrol. Schaalver-
groting in het bedrijfsleven doet de kredietbehoefte per onderneming tcenemen waardoor de
banken wel groter mceten worden. Nieuw is ook niet het motiefdat de behcefte aan stafafde-
lingen en specialisten toeneemt in verband met de internationalisering en schaalvergroting van
het bedrijfsleven en de meer gecompliceerde financieringsproblemen en -technieken. Specialis-
men die een bank zich alleen kan veroorloven bij voldcende schaalgrootte. Het zijn allemaal
motieven die samen te vatten zijn als gevolgen van de algemene schaalvergroting in het
bedrijfsleven. Met concurrentie heeft het niet bijzonder te maken. Alle banken komen voor dit
probleem te staan. Van den Brink ncemt aLs concentratiemotief ook de retailbanking.5ó Dat is
nieuw. Retailbanking werkt grotere eenheden in de hand alleen al door de besparingen die
bereikt kunnen worden door het voorkomen van doublures van vestigingen. Tegelijkertijd
wordt het draagvlak groter en daarmee het vermogen een verder vertakt filialennet op tezetten.
Daar vraagt de retailbanking juist om. C.F. Karsten, dan nog directeur van de Rotterdamsche
Bank, wijst er zelfs in 1955 op dat er geen plaats meer is voorverdere uitbreiding van het aantal
vestigingen tenzij de banken zich tce gaan leggen op consumptieve kredietverlening of andere
bankdiensten zoals assurantiebemiddeling ofvermogensbeheer.5~ Dat gaan de banken doen en
zij breiden inderdaad het aantal vestigingen sterk uit, zoals de volgende cijfers aangeven.
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Tabel XVII: Aantal veatigingen van de verochillende bankgroepen58

1965 l970 1977 1982

Algemrne bankrn 1094 1547 1998 2039

Boerenleenbanken 2282 2892 3110 5071

Algemrne spaarbankrn 566 775 884 1000

RPS~PCGD 2221 2371 2596 2856

Men kan stellen dat de fusies van 1964 defensief gericht zijn in verband met de concurrentie in
het betalingsverkeer door de PCGD. Maar er kan ook een offensief aspect schuilen in de
verbetering van de positie die de fusie biedt om de retailbanking ter hand te nemen. Het is
verder een bekend feit dat door vergroting van bankinstellingen de mogelijkheid ontstaat van

verdere spreiding van risico's. Van den Brink wijst op deze spreiding als motiefvoor concentra-

tie. Concentratie uit defensieve overwegingen dus. De actualiteit van het motief hangt samen

met de achteruitgang van de fractie eigen vermogen van de banken. Het daalt van circa 80

procent in 1945 naar 12 procent in 1958 en tot tussen de 9 en 10 procent in 1968.59 Noch uit

winstaccumulatie noch uit kapitaalmarktbronnen slaagt men er in de eigenmiddelenrelatief op

peil te houden. Het is nog steeds voldoende overigens volgens de normering van dé Nederland-

sche Bank. Tegelijkertijd is het wel zo weinig dat het een rem legt op een verdere uitbreiding van

de kredietverlening.6o
Eén van de oorzaken van de achteruitgang is de geleidelijke daling van de rentemarge voor de

banken. Van den Brink leidt daaruit afdat er sprake is van een toenemende concurrentie. Dat is

bij gelegenheid van de NIBEjaardag van 1969 met als thema `De concurrentieverhoudingen in

het Nederlandse bankwezen'. Zowel Van den Brink als prae-adviseur voor de algemene banken
aLs Ph.C.M. van Campen voor de boerenleenbanken wijzen op de noodzakelijke sanering van de

concurrentieverhoudingen.bl Van Campen wijst met name op de noodzaak vanoverleg over het

particuliere girale betalingsverkeer.ó2 Op dat gebied volgt in 1972 de gelijkstelling van de

rentevergceding op particuliere betaakekeningen bij de PCGD en bij de banken, die men in de

jaren daarna steeds verlaagt. Het zijn juist die transacties waarbij de banken onder de kostprijs
werken. W. Eizenga pleit in 1977 zelfs voor het zonodig dwingend voorschrijven van condities

op particuliere betaalrekeningen door de minister van Financiën aangezien anders condities

ontstaan die uit bedrijfseconomisch oogpunt niet aanvaardbaar zijn.ós
Meer in het algemeen rijst de vraag of retailbanking wel een kostendekkende bedrijfstak is,

interessant omdat men er tce overging in de verwachting van winstgevendheid. Voor Engeland

en West-Duitsland komt Knothe in 1968 tot de conclusie dat de kosten van de ommezwaai naar

de particuliere cliënt de opbrengsten nog steeds flink overtreffen. Verdergaande opvcering van

de efficiency mcet de uitkomst bieden, het in rekening brengen van kosten strijkt het publiek te

veel tegen de haren in.~ In Nederland zijn de banken achteraf gezien geforceerd in een

ontwikkeling gestort. `We mcesten wel die weg op hcewel we er niet op waren voorbereid, we
mcesten wel wilden we geen verlies van marktaandeel hebben door de opkomende activiteiten
op retail-gebied van de spaarbanken en de postgiro' zegt Karsten in 197965 Echt pessimistisch is

de uitlating van de AMRO-bank in 1971. Zij remde het openen van nieuwe bijkantoren in het
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kader van de kostenontwikkeling eerder af dan aanvankelijk was voorzien.~
De slotsom is dat, tenminste aan het einde van dejaren zestig, van gebrek aan concurrentie in
het betalingsverkeer geen sprake is. De retailbanking lijkt ondanks de concentratie geen
winstgevend bedrijf, en op het specifieke bancaire teiTein van het aantrekken en uitlenen van
middelen daalt de rentemarge. Blijft over het effecten- en emissie bedrijf. Op dat terrein maken
vier banken in feite de dienst uit te weten de ABN, de AMRO-bank, Bank Mees 8c Hope en
Pierson, Heldring 8c Pierson. Sinds in 1975 de laatste twee banken dochters worden van de
eerste twee instellingen beheersen de ABN en de AMRO-bank het emissiebedrijf. Volgens M.P.
Gans leidt hier het gebrek aan concurrentie er in bepaalde gevallen toe dat er een niet-optimale
financiering voor de bankcliënt kan ontstaan. De oorzaak daarvan is dat de cliënt zowel voor
bankkrediet als voor een emissie aangewezen is op dezelfde instelling. Dit kan tot gevolghebben
dat bij gebrek aan alternatieven niet de cliënt maar het bankbelang de doorslag geefr bij de
keuze tussen bankkrediet of emissie.ó7

Centralisatie en concentratie b~ de boerenleenbanken en de spaarbanken

Bij de boerenleenbanken is geen sprake van een fusiebeweging zoals bij de algemene banken.
De Utrechtse- en de Eindhovense organisatie grceien binnen de bestaande kaders. Die kaders
veranderen door de retailbanking. Retailbanking stelt nu eenmaal eisen aan de efficiénte
mechanisatie en automatisering van werkzaamheden, eist kadervorming en voortdurend aan-
gepaste opleidings- en voorlichtingprogramma's. Daarbij verschuift het zwaartepunt van de
aangesloten banken naar de centrales. Steeds meer bereiden zij de beleidslijnen voor die steeds
meer uniform worden. Niettemin blijfr de verantwoordelijkheid van de aangesloten banken en
hun bestuurders van betekenis. Dat is alleen al van belang voor de plaatselijke bekendheid.bg
Hcewel het overige bankwezen de centrales als tweelingen beschouwt, hebben die onderling
niet veel verbindingen. Zij werken afgezien van incidentele gevallen niet samen maar maken

iedereen onafhankelijke groei door. Er zijn ook verschillen. Behalve in de bedrijfsuitoefening en
misschien meer zichtbaar voor buitenstaanders is het verschil in signatuur. De Eindhovense
centrale als confessionele katholieke organisatie, de Utrechtse als algemene tak. Naarmate de
bancaire ruimte in de loop der jaren meer gevuld wordt, komen de beide organisaties elkaar

steeds meer tegen in hun vestigingspolitiek. Het collecteren van spaargelden en de retailban-

king vragen nu eenmaal om een uitgebreid net van vestigingen. Het begint echter van verschil-
lende kanten verwondering en irritatie te wekken dat er twee bcerenleenbanken, ook al is de
signatuur dan verschillend, in één dorp ofstad bestaan. Soms naast of tegenover elkaar en in het
ergste geval alletwee met grootse nieuwbouwplannen. De aangesloten banken beginnen op

samenwerking aan te dringen. Die begint met het zceken naar mogelijkheden om doublures te

voorkomen. De fusie tussen de beide organisaties laat dan niet lang meer op zich wachten. Het
verschil in signatuur en identiteit blijkt niet onoverkomelijk. In 1972 valt het definitieve
fusiebesluit waarbij de CotSperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank W.A. ontstaat.fi9 (Bij
afkorting eerst Centrale Rabobank, daarna Rabobank Nederland geheten) Bcerenleenbanken
en raiffe~ o-~banken gaan Rabobank heten.
Ook bij de spaarbanken is het de overgang naar de retailbanking die ingrijpende veranderingen
eist. Daaronder de schaalvergroting. Die komt tot stand doordat spaarbó -Pn zich aansluiten
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bij naburige zusterinstellingen of grotere stedelijke spaarbanken. De Spaarbankbond als ge-
meenschappelijke organisatie begeleidt en initieert fusies. Maar naast de concentratie op
regionale schaal zijn er voorzieningen nodig op nationaal niveau voor de verdere ontwikkeling
van de retail-banking. Kroon op het werk is de Bank der Bondsspaarbanken N.V. van 1971. De
eerdere collectieve organen te weten het CotSperatief Beleggingsfonds voor Spaarbanken G.A.
van 1958 en het Nederlandsch Fondsen- en Administratiekantoor dat in 1966 overgenomen
werd om tcegang tot de effectenbeurs te verkrijgen, neemt zij in zich op. De Bank der
Bondsspaarbanken fungeert als centrale voor de spaarbanken. Zij werkt aLs clearingscentrale,
handelt het buitenlandse betalingsverkeer afen zal op bescheiden schaal ook bedrijfskredieten
verlenen. ~o
In de jaren tachtig zullen ook afionderlijke spaarbanken actief worden op dat terrein en op die
manier de laatste stap zetten naar een volledig bankbedrijf. Noodzakelijk vanwege de eerder
gencemde vereiste van flexibiliteit in de uitzettingen. Dat vereiste is van nog meer belang sinds
het opkomen van spaarinstellingen zoals Roparco en de Directbank die opereren zonder
noemenswaardige eigen infrastructuur en daarom als gevolg van de geringe vaste kosten
aantrekkelijke rentevergoedingen kunnen aanbieden. ~~ De concentratie in de spaarbankwereld
tenslotte, is spectaculair te ncemen. Het aantal zelfstandige banken loopt ten.ig van 245 in 1962
tot 203 in 1968 en tot 42 in 1982. Een jaar later beslaan 8 spaarbanken tezamen 83 procent van
het balanstotaal van alle spaarbanken.72

Internationalisering

Een laatste belangrijke ontwikkeling in het bankwezen na 1945 is de internationalisering. Crnze
handelsbanken zijn vanouds op het buitenland gericht. In de jaren zestig treedt een stroomver-
snelling op in die richting.Dit blijkt al uit het aandeel van de buitenlandse middelen in het
balanstotaal van de algemene banken. Dat loopt op van 12,8 procent in 1961 tot 35,2 procent in
1971. Daarna blijft dat peil voorlopig gehandhaafd.~~ Er is iets heel nieuws aan de hand. Het is
alleen al de internationalisering van het bedrijfsleven die de banken verder op buitenlands
terrein dwingt om de cliënten te kunnen volgen, maar vooral het ontstaan van de Eurovalu-
ta(dollar)markt sinds ongeveer 1960 doet de internationale kredietmarkt belangrijk aanzwellen.
Daaraan liggen de dollartegoeden ten grondslag die ontstaan door de voortdurende en om-
vangrijke Amerikaanse betalingsbalanstekorten en later door de betalingsbalansoverschotten
van de olieproducerende landen.
In organisatorisch opzicht vertoont de intemationalisatie zich in verschilende gedaanten. Er
heeft een tcenemende vestiging plaats van filialen in het buitenland. De ABN breidt dat aantal
uit van bijna 100 in 1970 tot 194 in 1976.~4 Daarnaast ontstaan internationale bancaire
samenwerkingsvormen in de zogenaamde bankgrcepen waarvan de leden bijvoorbeeld een
uniforme manier van kredietverlening hanteren ofeen gezamenlijk infonnatiesysteem exploite-
ren voor de cliënten. Voorbeelden zijn de Inter Alpha groep waaraan de Nederlandsche
Middenstandsbank deelneemt en de Unico Banking Group waar de Centrale Rabobank deel
van uitmaakt. Gericht op speciale bancaire terreinen zoals de handel in vreemde valuta, of op
een bepaalde regio of op speciale projecten zijn de zogenaamde consortiumbanken: London
and Continental Bankers, Libra Bank, Inter Energy Bank.75 Hcewel Nederland sinds de fusies
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van 1964 beschikt over twee algemene banken van aanvaardbare grootte binnen de Europese

verhoudingen (nog een concentratiemotief) zijn het toch niet alleen de allergrootste banken die

actief zijn in het buitenlands bedrijf. Ook middelgrote banken aLs Bank Mees 8c Hope, Pierson,

Heldring 8c Pierson, Slavenburg's Bank en F. van Lanschot bewegen zich op dit terrein. Sinds

omstreeks 1972 geldt hetzelfde voor de Centrale Rabobank. Voor de provinciale banken is het

vreemd terrein, alleen bestemd voor instellingen van wereldnaam.
Tegenpool van onze buitenlandse expansie is de immigratie van buitenlandse banken in de

jaren zestig en vooral de jaren zeventig. Eerstelingen zijn de Amerikaanse banken gevolgd door

vooral Britse- en Japanse banken. Ook zij volgen hun cliënten naar het buitenland. Daarnaast

zijn voor de Amerikaanse- en Japanse banken wettelijke beperkingen in het mcederland

motieven om de expansie in het buitenland te zceken. Deze banken verkrijgen hun middelen

door deposito's op te nemen in de geldmarkt. Cwer spaargelden, credit-saldi en deposito's van

particulieren en kleinere ondernemingen beschikt men niet. In de kredietverlening beperkt

men zich overigens niet tot buitenlandse (in dit geval Nederlandse) dochters van cliénten van de

mcederbank maar richt men zich ook op de Nederlandse bedrijven. Een belangrijke rol spelen

zij in de financiering voor buitenlandse afnemers van de Nederlandse export door hun belang-

rijke kennis van de locale omstandigheden in het buitenland. In de valutahandel spelen ze

eveneens een belangrijke ro1.76 De buitenlandse banken hebben in Nederland een grote vlucht

genomen. Afgezien van de `representatieve offices' die zelf geen bankzaken dcen, zijn in

Nederland in 1975 25 buitenlandse banken gevestigd. Dat zijn banken waarvan het kapitaal in
handen is van één of ineer buitenlandse banken. Voorbeelden zijn de Bank of America National
Trust and Savings Association, Lloyds Bank International Ltd. en de Bank of Tokyo. Hun

betekenis blijkt behalve uit het aantal tevens uit hun balanstotaal van 10 miljard gulden
tegenover 116 miljard van alle algemene banken in 1975.~~ In 1982 bedraagt hun aandeel in het
balanstotaal bijna 20 procent en is hun aantal gestegen tot 42.~g Daarnaast zijn er nog
buitenlandse deelnemingen in een tiental Nederlandse banken waaronder bijvoorbeeld een

deelneming van 30 procent door de Chase Manhattan Overseas Banking Corporation in de
Nederlandsche Credietbank en een deelneming van 20 procent in Slavenburg's Bank van de
First National Bank ofChicago. 79 Een interessant voorbeeld van specialisatie in het bankbedrijf

is Bank Mendes Gans. Zij richt zich op dienstverlening aan Amerikaanse bedrijven op de

Europese markt. In 1963 gaat zij daarom een samenwerkingsverband aan met Dow Chemical

die voor 40 procent deelneemt in het geplaatste kapitaal. De bank regelt het betalingsverkeer
van Dow Chemical in Europa. In 1977 neemt ook de Manufactwers Hanover Trust Company
deel in de Bank Mendes Gans om een vertegenwoordiging in Nederland te verwerven.go

3. De provinciale bankiers na 1945

De boerenleenbanken en het middenstandsbankwezen kan men in deze periode niet meer

specifiek provinciaal ncemen. Dat geldt wel voor de provinciale bankiers. Die bewegen zich, op

een enkele uitzondering na, alleen buiten Amsterdam en Rotterdam. Beheersen doen ze de

provincie allang niet meer. Ze zullen in dit tijdvak geleidelijk aan het veld ruimen. Navolgend

figuur laat dat zien:
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Figuur VI Aannl handeLbanken in de provincie van 194b19ab (pn ult).

Bron: bijlage II

Tot 1975 worden 62 provinciale banken overgenomen, beëindigen 26 het bedrijf en is in enkele
gevallen sprake van samenwerkingsverbanden binnen de provincie. Het kan enige venvonde-
ring wekken dat er in de jaren tachtig (vergelijk Tabel XVIII hierna) nog een twintigtal
provinciale banken bestaat. Dat zijn echter voor het overgrote deel banken die niet meer
zelfstandig zijn maar nog wel onder de oorspronkelijke naam werken zoals bijvoorbeeld de
Sallandsche Bank en Staal Bankiers. Daaronder hoort ook een enkele, in de provincie gevestig-
de, nieuwe bank zoals de Triodos Bank van 1980.a1
Het na-oorlogse tijdvak vertoont een aantal interessante bewegingen met betrekking tot het
provinciale bankwezen. Bijzonder is in 194 7 de ovememing van het Bankierskantoor van Lissa
8c Kann door de firma Hope 8c Co. Het bijzondere is dat hier geen economische reden aan ten
grondslag ligt. Het is onder drang der oorlogsomstandigheden dat deze bankinstelling met haar
joods karakter een nauwe binding aangaat met de firma Hope 8c Co. Die neemt in 1940 tijdelijk
het gehele aandelenkapitaal over. Dat wordt in 1947 defuutief.e2
Voor het overige laat de overnamebeweging, tenminste na 1952, een patroon zien waarin per
jaar meestal één, twee of drie banken worden overgenomen. Tabel XVIII geeft een beeld
daarvan en van andere veranderingen in het provinciale bankwezen.
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Tabel XVIII: Bewegingen in het provinciale bankwezen van 1945-1985

Oonakrn van krt vndurijnrn

Prnodr aantal nrtto- op- vrr- samrn- wrr opkrf- fai!- ovrr-
bankni ta- iith- durij- gaan ne- feng, lisu- gang
aan lut nrming tin- ningrn ming liqui- mrnt in
begin grn datie nirt-
van dr bank
ptnodr

1946-1950 126 -IS 4 22 11 8 2 1

1951-1955 ]08 -32 I 39 1 12 5 I 14

1956-1960 76 -16 16 1 IO 2 2 I

1961-1965 60 - 6 2 8 8

1966-1970 54 -19 19 13 3 1 2

1971-1915 35 -10 2 12 8 2 2

telling:

1946-1975 -101 9 I10 2 62 20 6 20

1976-1980 25 - 5 1 6 5 1

1981-1985 20 - 8 2 5 1 8 1

1985 17

Bron: bijlage II

De jaren 1947 - 1952

De gebeurtenissen in dejaren 1950-1952 vragen om een verklaring gezien het grote aantal van
dertien overnemingen. Van enkele van die gevallen is iets meer bekend. In 1950 doet de
Twentsche Bank een bod op het uitstaande aandelenkapitaal van de Ranzow's Bank te Arnhem.
Het is de noodzaak om steeds grotere kredieten te geven en de tegelijkertijd optredende
mceilijkheid om nieuw kapitaal te vormen, die de bank in 1952 haar onafhankelijkheid doen
opgeven. Bovendien is de continuïteit in de leiding onvoldoende veraekerd. In hetzelfde jaar
doet de Twentsche Bank een bod op het uitstaande aandelenkapitaal van Van Mierlo 8c Zoon te
Breda. De aandeelhouders accepteren de aanlokkelijke koers. Van kapitaalgebrek rept men hier
niet. Het motief ligt eerder bij de uitbreidingspolitiek van de Twentsche Bank die door deze
actie Noord-Brabant binnenkomt en daar 7 kantoren en 11 zitdagen verwerft.as
Afgezien van de uitbreidingspolitiek wordt het beeld tegen een iets ruimere tijdshorizon beter
begrijpbaar. In de jaren 1947-1952 is namelijk een aantal van twaalf bedrijfsbeëindigingen
geconcentreerd. Die komen daarna nauwelijks meer voor. Slechts in twee gevallen, dat van de
Nederlandsche Wissel- en Effectenbank te Sappemeer en dat van Van Druenen's Bank te Oss, is
daarbij sprake van faillissementen. Dat wijst er op dat gebrek aan zaken een belangrijke oorzaak
is voor bedrijfsbeëindigingen. In deze jaren neemt de kredietverlening weliswaar ieder jaar iets
tce maar veel is het niet. Wat de effectenzaken betreft, geeft een zinsnede uit het Bondsjaarver-
slag over 1952 voldcende uitsluitsel: `De resultaten waren geringer dan het vorig jaar. Het
behceft geen betoog, dat de meeste commissionairs en de effectenafdelingen van de banken
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niet of ternauwernood lonend konden werken, waarvan de weerslag op den duur niet zal
kunnen uitblijven'. De opleving van de effectenhandel zal pas einde 1953 beginnen in verband
met de algemeen gtxnstige economische ontwikkeling. Dat is ook het eerste naoorlogse jaar
waarin geen enkele provinciale bank de zelfstandigheid verliest.
Naast het gebrek aan zaken neemt de concurrentie tce. Daarvan getuigt de toeneming van het
aantal vestigingen van alleen al de grootbanken, zoals uit de volgende cijfers blijkt.

Tabel XIX: Aantallen veatigingen van grootbanken in de provincie, e:clusief den Hug

I945 1954

Rotterdamsche Bazilc 180 181

Amsterdamsche Bank Incassobank 112 117

Twentsche Bank 55 87

Nederlandsche Handel-Maatschappij 49 50

840 435

Bron: C.F. Karsten, Het filialensteLsel der Nederlandse grootbanken, blz 10

Behalve grootbanken zijn het de bcerenleenbanken die juist in deze jaren hun vleugels uit gaan
slaan ook buiten de agrarische sector.84 Meer concurrentie in deze tijd is eveneens vcelbaar van
de zijde van de spaarbanken die in tegenstelling tot alle andere banken hun aandeel in de
spaarmarkt weten te vergroten, een beweging die door de provinciale bankiers met argwaan
wordt gevolgd. Men troost zich met de gedachte dat de spaarbanken wel vast zullen lopen
aangezien zij kort geld op lange termijn uitlenen. Er wordt zelfs gewag gemaakt van banken die
al negatief zouden staan. Andenijds wijt men het succes van de spaarbanken aan de verande-
ring in beleggingsgewoonte van het publiek. De bankier J.M. Kingma verwoordt dat als volgt:
`Het publiek wordt wel vergeleken met een trcep spreeuwen: zij blijven zitten totdat er
geschoten wordt en keren dan niet weer terug. Vrceger was de belangstelling eerst geconcen-
treerd op Russische fondsen, later op pandbrieven, daanza op gemeente- en waterschapsobliga-
ties. Thans (1952) is het publiek door het aanhoudend converteren schuw geworden voor
obligaties en brengt het zijn geld bij een spaarbank, een boerenleenbank ofeen levensverzeke-
ringsmaatschappij.' De remedie geeft Kingma er meteen bij: `het is onze taak, het publiek weer
naar de belegging in effecten terug te brengen. Wellicht is het beter het woord effecten hierbij
niet te ncemen doch bijvoorbeeld te spreken over spaarbrieven of iets dergelijks.'85 Dat gebeurt
ook zoals wij eerder zagen. Een paar jaren later zijn de rollen omgedraaid en wordt van
spaarbanken wel vernomen dat algemene banken zich begeven op een terrein waarop zij niet
thuishoren.gb Dan wordt ook de voorspelling waar dat de spaarbanken het mceilijk zullen
krijgen door hun typische balansopbouw.
Veel provinciale banken zijn er dan niet meer over. Toch is het niet stil in de provincie. In
Groningen komt in 1955 Mesdag 8c Groeneveld's Bank tot stand uit de fusie van Mesdag 8c
Zonen te Groningen en Groeneveld's Bank te Winschoten. In de Haagse sferen is eveneens
sprake van concentratie. Heldring 8e Pierson sluit in 1952 een belangengemeenschap met de
Haagse firma Schill 8c Capadose. De belangengemeenschap van Pierson 8c Co. te Amsterdam
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met de firma Heldring 8c Pierson te 's-Gravenhage leidt in 1958 tot hun vereniging in de finna

Pierson, Heldring 8c Pierson te Amsterdam en's-Gravenhage. Tot die tijd is Heldring 8c Pierson

vooral effectenkantoor, bewaart fondsen voor cliënten en becefent een blceiend assurantiebe-

drijf. Vele instellingen en particulieren vertrouwen haar hun geld toe. Pierson 8c Co. belegt deze

gelden in onder andere schatkistpapier en (staats)fondsen.8~ In 1958 begint ook de samenwer-

king met N.V. Bankierskantoor Furnée 8c Co. te 's-Gravenhage die in 1974 zal uitlopen op een

samengaan.88

De Verenigde Bankbedrijven

In het begin van dejaren zestig proberen provinciale banken eensamenwerkingsverband aan te

gaan. Initiatiefnemer is de Crediet- en Effectenbank te Utrecht. Motief is dat bij haar en andere

provinciale banken soms vragen rijzen met betrekking tot de veiligheid van hun creditsaldi.

Vragen die nog aangewakkerd werden door het faillissement van de Oudewatersche Bank in

1954 en later ook door de affaire Texeira de Mattos in 1966. De poging mislukt hetgeen men wel

wijt aan juist de zelfstandigheid van de provinciale bankiers. Hun vrijheidszin leidt er tce dat zij

er de voorkeur aan geven kapitein van hun eigen schip te blijven.
In kleiner verband slaagt de Crediet- en Effectenbank er in 1964 in een combinatie aan te gaan

met de Zuidhollandse Bank te Rotterdam onder de naam Verenigde Bankbedrijven. Maar de

integratie verloopt mceizaam en ook de combinatie blijft in feite een kleine banlc. Na twee jaren

krijgt men verbinding met de Nederlandsche Middenstandsbank. Die verwerft het aandelenka-

pitaal van de combinatie, neemt de Zuidhollandse Bank in zich op en laat de Crediet- en

Effectenbank als afzonderlijke instelling onder eigen naam voortbestaan.S9 Van verdere samen-

werking tussen zelfstandige provinciale banken is nauwelijks sprake afgezien van het af en tce

gezamenlijk verlenen van een groot krediet en een enkele collectieve reclameactie.

De jaren zestig

Er zijn in dejaren zestigverschillende invlceden die het voortbestaan van de provinciale banken

bemceilijken. In de tweede helftvandejaren zeságzwelt de fusietendens inde nijverheid, die als

recent verschijnsel dateert van het begin van dejaren zestig, belangrijk aan. De omvang blijkt al

uit een enkel vergelijkend cijfer: van 1958-1964 is het gemiddelde aantal fusies in de industrie 30

per jaar, van 1965-1969 is het gemiddelde aantal 155 per jaar.`~ Voor Vlaer 8c Kol te Utrecht

betekent deze fusiebeweging dat zij geen kredieten van voldoende omvang meer kan verstrek-

ken gezien de reikwijdte van haar eigen kapitaal. Dat is dan ook de reden voor de in 1967

aangekondigde fusie met Pierson, Heldring en Pierson. Diens grote vermogen maakt het

kapitaalgebrek van Vlaer 8c Kol minder knellend.91

In de loop van de jaren zestig vormt zich een tweede grote bankgrcep. Voor het ontstaan van

Bank Mees 8c Hope gaan in de deelnemende instellingen al enkele provinciale banken fase-

gewijs op. Langzamerhand verenigen banken en ook bankgrcepen zich in steeds grotere

verbanden. Mesdag 8c Groeneveld's Bank te Groningen behoort sinds 1965 tot de Nederlandse

C~vetzee Bank die in 1967 het aandelenkapitaal van Theodoor Gilissen N.V. overneemt. Zij

verwerft daarmee de provinciale affiliaties Hollandse Commissie- en Handelsbank te Den Haag
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en het Groningsch Effectenkantoor. Naast deze bundeling rondom de Nederlandse C~verzee
Bank bestaat sinds 1962 de belangengemeenschap en later in 1966 de vereniging van Hope 8c
Co. en de firma R. Mees 8c Zoonen tot de firma Mees 8c Hope. Beide combinaties van banken
maken in 1967 bekend een belangengemeenschap na te streven waaruit de Bank Mees 8c Hope
zal ontstaan.92 Daarin is ook opgenomen de firma Fred. Philips te Zaltbommel (sinds 1969), de
Bank voor Zeeland te Gces (sinds 1974) en de Kennemer Bankvereeniging (sinds 1969) te
Haarlem.
Kingma's 8ank te Leeuwarden gaat in 1971 op in de Bank Mees 8c Hope. Zij weet de naoorlogse
expansie op te vangen door het kapitaal te vergroten endoor in 1955 bij de aandeelhouders een
achtergestelde lening te plaatsen. Voorts schroomt zij niet om bevriende bankiershuizen in
grote kredieten te laten participeren. In 1964 nog memoreert haar directeur, Mr. Tj.H. Kingma
dat de grote bankfusies en de ontwikkeling bij de landbouwkredietbanken zullen leiden tot
verdere confectionering vanbankdiensten. Hij is vanoordeel dat voor Kingma's Bank niettemin
een tcekomst is weggelegd omdat de hoofdzaken bij haar bestaan uit kredietverlening en
effectenbehandeling die toch meestal individuele benadering vragen enuiteindelijk berusten op
wederzijds vertrouwen.9s Later is juist het niet kunnen aanbieden van een pakket bankdiensten
aan een massa cliënten het motief om voor de uicholling van de bank dreigt te beginnen (de
resultaten blijven steeds gunstig), aansluiting te zoeken bij Bank Mees 8c Hope die daardoor met
11 vaste kantoren verrijkt wordt.94
De overgang van Kingma's bank, maar ook die van andere provinciale banken, roept de vraag
op naar het rendement van die banken. Daarover bestaat geen systematisch ondencek maar er
is toch wel iets over bekend. Naar het rendement van het effectenbedrijf laat de Bond voor den
Geld- en Effectenhandel in 1967 een onderzcek uitvoeren door Bakkenist, Spits 8c Co. (De
aanleiding tot dat onderzcek zal nog nader ter sprake komen.) In het onderzcek zijn betrokken:
aan- en verkoop van effecten, incasseren van coupons, dividend en uitlotingen, conversie, open
bewaarneming en beleggingsadviezen. Het verlenen van guichet bij emissies en het deelnemen
in syndicaten laat men buiten beschouwing omdat het te weinigvoorkomt om tot vergelijkende
conclusies te kunnen leiden. Het zijn overigens deze laatste twee activiteiten, waarbij de
provinciale bankier in doorsnee niet betrokken is, die de rentabiliteit belangrijk verhogen. De
resultaten vanhet effectenbedrijf zijn volgens het onderzcek weinighoopgevend. De voornaam-
ste conclusie is dat, op uitzonderingen na, het commissionairsbedrijf op zich, zelfstandig
uitgeoefend, maar net zo gced voor de bijkantoren van de grootbanken, niet rendabel is. Alleen
voor de grote bedrijven is het lonend en voor de kleine bedrijven met enige grote portefeuilles.
Aan- en verkoop is rendabel bij een omzet groter dan 10 miljoen gulden alhcewel ook dan bij
sommige bedrijven verlies wordt geledenwanneer de bedrijfsvoering niet efliciënt is. De andere
activiteiten zijn verliesgevend vooral wanneer men het geven van beleggingsadviezen daarbij
betrekt. Dit laatste is nu juist wat de provinciale commissionairs en bankiers voor de cliënten
aantrekkelijk maakt. Men vraagt voor die adviezen in het algemeen ook geen vergceding.95 Tot
het geven van adviezen ter verbetering van de tcestand is het niet gekomen. Daarvoor was
verder onderzoek nodig of liever gezegd steeds minder nodig want ten tijde van het uitbrengen
van het rapport (1969) is debankconcentratie al weer een stukje voortgeschreden. Adviezen van
de Bond aan de leden ter verbetering van de situatie passen niet meer bij de taken van de Bond
in diejaren.
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Over de rentabiliteit van het retailbedrijf hceft hier niet meer uitgeweid te worden. Het zijn in
ieder geval deze jaren waarin de banken op de salarisrekening tceleggen, naar zij zeggen. Over
de financiële resultaten van het retailbedrijf als geheel zijn de geluiden niet positief. Als
belangrijk bedrijfsonderdeel blijft over de kredietverlening en het aantrekken van middelen.
Daar is rendement haalbaar doch in beperkte mate gezien de grenzen die de omvang van de
kredietverlening beperken, zoals wij in het navolgende nog zullen zien.

Dejaren zeuentig

Evenals voor andere provinciale banken ontstaat ook bij de Sallandsche Bank te Deventer een
gebrek aan risicodragend kapitaal door de invcering van de zogenaamde Teixeira-bepaling.9ó
Deze regeling in het kader van het bedrijfseconomisch tcezicht vande Nederlandsche Bank, ook
wel genaamd grote-postenregeling, bepaalt dat voor kredieten, die een bepaald percentage van
het eigen vermogen te boven gaan, strakkere solvabiliteitseisen gesteld worden. Het beslag dat
volgens deze bepaling door grote kredieten op het eigen vermogen wordt gelegd, is zodanig dat
er veel minder grote kredieten gegeven kunnen worden. Kredietnemers waaivan bedrijf en
kredietbehcefte grceien, kan men niet meer van dienst zijn. De kleinere kredieten die de bank
overhoudt, dragen relatief hogere kosten zodat het rendement vermindert. Ook zonder de eis
van de Nederlandsche Bank bereikt men natuurlijk op een gced moment de grens van de
kredietexpansie, zij het misschien iets later. Pogingen om het risicodragend vermogen te
vergroten door het plaatsen van achtergestelde leningen en aandelen (incourant) slagen wel
maar er is slechts een beperkte markt voor, ook als op die aandelen maar 10 procent gestort
hoeft te worden. Bovendien eist dit kapitaal een hoog bedrijfsrendement omdat het duur is,
duurder dan spaargeld, creditsaldi en termijn deposito's. Dergelijke rendementen halen banken
in die jaren niet.
Er zijn meer factoren die het bedrijf er niet gemakkelijker op maken. Het retailbedrijf (salarisre-
keningen, consumentenkrediet b.v. autofinanciering, nemen van hypotheek e.d.) loopt wel. De
bijkantoren worden deels vernieuwd en in 1968 begint de samenwerking met het Bankierskan-
toor Mulder ten Kate dat in 1968 in de Sallandsche Bank wordt opgenomen. Toch blijkt het
retailbedrijf voor een relatief kleine bank grote kosten met zich mee te brengen. Er zijn meer
belemmerende omstandigheden: buitenland-service kaneen provinciale banknooit in eenmate
bieden als een grootbank bij gebrek aan buitenlandse contacten. Men is daarvoor aangewezen
op de (duurdere) omweg via een grootbank. De aanwas van klanten blijft achter. Iemand die
verhuist naar Deventer blijft daar zijn grootbank trouw en verandert alleen van filiaal. Mensen
die vertrekken uit het rayon van de bank kan men niet meer bedienen. Tenslotte speelt voor
deze en andere kleine banken het zogenaamde Teixeira-effect een rol. Het betekent eenvoudig-
weg dat mensen hun tegoeden gaan stallen bij grotere banken omdat men meent dat dat
veiliger is. Eveneens is soms de bij een grootbank verwachte anonimiteit reden omjuist daar en
niet bij een provinciale instelling te bankieren.
Wanneer langzamerhand de tijd van de Sallandsche Bank als zelfstandig bedrijf voorbij raakt,
zcekt men in 1974 contact met Slavenburg's Bank. Die maakt op dat moment nogal furore en
neemt, begin 1975 het gehele aandelenpakket over. Behalve dat verandert er dan vervolgens in
het bedrijf zelf niet veel. Alleen het kapitaalgebrek is verdwenen want daarvoor is de oveme-
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mende bank gced. Het aantrekkelijke voor deze is dat zij er een rendabele uitbreiding bij krijgt
hetgeen past in haar streven naar expansie.9~ Zij is de bank met het snelst grceiende aantal
vestigingen in de provincie sinds begin jaren vijftig. Dat gebeurt vooral door overneming van
banken en (dat is uitzonderlijk) effectenkantoren. In 1967 neemt zij het Effectenkantoor A.F.
d'Harvant te Den Haag over, het Effectenkantoor AkkerTnan te Eindhoven enJ.C. Taams te Den
Haag. In 1969 volgen de overname van de bankiers- en effectenfirrna Kraemer van der Kooy 8c
Co. te Rotterdam, Van der Werff 8c Hubrecht te Amsterdam, J.A. Meys' Effectenkantoor te
Breda en de N.V. Boaz-bank te Sneek. En in 1975 naast de Sallandsche Bank ook Lentjes 8c
Drossaerts te Den Bosch. Dit is niet alles; de bekende Amsterdamse N.V. C~yens 8c Van Eeghen
behoort sinds 1974 onder de naam Slavenburg, C~yens 8c Van Eeghen N.V. ook tot haar
dochterinstellingen.98
Voor een aantal middelgrote Amsterdamse banken en in het geval van Slavenburg's Bank ook
een Rotterdamse bank biedt hetovernemen van provinciale banken kansen om steunpunten te
verwerven in de provincie, net als de grootbanken dat al veel eerder en ookin deze periode nog
dcen. Die middelgrote banken manifesteren zich een fase later in de provincie. Zij zijn gedwon-
gen met de economische ontwikkeling mee te groeien. Zij fuseren daartce met min of ineer
gelijksoortige banken in Amsterdam en Rotterdam. Daarna volgt menin meer ofmindere mate
de trend van de grootbanken in de slag om de creditgelden, ook in de provincie. Maar men is
daarin betrekkelijk laat, De grootbanken zijn al overal gevestigd. C~vername van een bestaande
instelling met een gcede naam en faam biedt dan toch de mogelijkheid snel een klantenkring te
verwerven. Het aantal vestigingen in de provincie van Bank Mees 8c Hope bedraagt in het begin
van de jaren zeventig 18, van Slavenburg's Bank 46 en van Pierson, Heldring en Pierson 10.99
C~nder deze middelgrote banken behoort ook de Nederlandse Credietbank. Die bank bestaat al
sinds 1918 onder de naam Nederlandse Landbouwbank als dochterinstelling van de CoiSpera-
tieve Centrale Boerenleenbank met de bedceling de grotere landbouwcot5peraties te financie-
ren. Sinds de afsplitsing in 1946 onder de naam Nederlandse Credietbank weet zij haar net van
vestigingen uit te breiden van 22 tot 60 in 1969.1~ De CotSperatieve Vereniging Friesland Bank
te L.eeuwarden maakt zich eveneens los van het landbouwbankwezen. In dit geval van de
Utrechtse centrale in 1962.
Ook de firma F. van Lanschot te Den Bosch behoort tot de middelgroten. Het balanstotaal van
deze bank vertienvoudigt in de jaren 1962 tot 1972 maar het aansprakelijk vermogen verdrie-
voudigt. Het gebrek aan risicodragend kapitaal dreigt de ontplooiing te remmen. De firma gaat
een andere kcers varen dan de meeste provinciale banken. Zij wil niet uitgrceien tot een kleine
grootbank. Zij beoogt geen massale retailbanking maar rendabel maatwerk gericht op de
grotere klant. Wel streeft zij de ontwikkeling van een spaarbedrijfna maar eveneens gericht op
de grotere spaarders. Daanaaast zijn er specialismen waaronder debemiddeling inonderhandse
leningen in het bijzonder via het overgenomen Bankierskantoor StaalBc Co,~o~ specialisatie in
leasing en grote activiteit op de nationale en internationale geld- en valutamarkt. De noodzake-
lijke kapitaalverbreding heeft in 1978 plaats door deelneming van 25 procent van de National
Westminster Bank Limited. Dat blijkt zoals venvacht niet voldoende. In 1978 volgt nog een
minderheidsdeelneming door de Rabobank Nederland.lo2
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In de loop van deze jaren geven alle oorspronkelijk zelfstandige provinciale bankiers hun
onafhankelijkheid op. Daaronder zijn nog een aantal bijzonder kleine banken zoals de volgende
opsomming laat zien:

Tabel XX: Zelfstandige provinciale bankiera in 1971108

batanUOtaat oantal aantal uast~
x 1.000,- mtd~urerken kantorrn 1

F. van Lanschot, Bankiers 1.739.564 618 10 (50)

Lentjes 8e Drossaerts N.V. 81.967 98 2

N.V. Sallandsche Bank 74.070 78 6(1)

Bank voor Zeeland N.V. te Goes 18.770 14 2

Crediet Maatschappij Venlo N.V. 9.750 20 10

Hondius 8c Zoon te Middelburg 8.059 (1970) 16 1

BankierskantoorJ. Straus 8c Zoon te Roermond 2.285 (1970) 7 1

C.V. Geldersch Efïectenkantoor L Kruik Azn. te Lunttren 1.469 8 1

Bankierskantoorf.G.Lahm 8c Zn te 's-Gravenhage 1.964 3 1

G. Veenstra 8c Co. te Zwolle 1.049 4 1
Plcegcr N.V. te Groningen 889 (1970) 8 1

1. Tussrn haakjes de ritdagrn, rijdende bijkantoren of spaaragentschappen.

Bron: Bankrnbcekje 1971

F. van Lanschot, Bankiers zal enkele jaren later als enige zelfstandige provinciale bankier
overblijven. Provinciaal van oorsprong tPnrnincte. Haar zaken zijn al lang nationaal en interna-
tionaal.

De Bond van 1945-1974

1. De Bond hersteld en opgenomen in de Nederlandse Organisatie van het
F.tiectenbedrijf

Reehtsherstel

Niets lijkt het herstel van de in 1942 ontbonden Bond na de bevrijding in de weg te staan. In
afwachting van de herziening van de bedrijfsorganisatie stellen de Bondsbestuurders zich als
organisatie van de effectenhandel één orgaan voor dat representatief is tegenover de regering.
Het zal daarom samengesteld mceten zijn uit de Vereeniging voor den Effectenhandel, de
Vereeniging van Effectenhandelaren en de Bond. Veel bevoegdheden denkt men het nieuwe
orgaan niet tce. Het zal vooral dienst doen als regeringsbrievenbus.l~ Dat het acht jaar zal
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duren voor de Bond weer functioneert, verwachten de bestuursleden in 1945 niet. Het zijn dan
ook geen interne belemmeringen die het herstel tot een lange weg zullen maken al is de Bond
wel venwakt. In de persoonlijke sfeer betreurt men het verlies van de voorcitter, Mr. W.H. de
Greve en van Mr. BJ.K. Kolff die beiden in de bezettingstijd zijn overleden.
Alleen al het ontbonden zijn heeft vertragende consequenties. Het is een gegeven waarvan de
bestuursleden zich onzacht bewust worden wanneer zij menen, vooruitlopend op het rechts-
herstel, het Bondsvermogen terug te kunnen vorderen van de Vereeniging-Bedrijfsgrcep. Het
leidt tot een onthutste reactie van diens voorzitter C.F. C~verhoff. Het vermogen zal de Bond
terugkrijgen na het rechtsherstel in februari 1947. I.edenvergaderingen kunnen dan weer
plaatsvinden en het bestuur bencemt aLs eerste naoorlogse voorcitter Mr. S.H. van Groningen
(Sallandsche Bank, Deventer). Als waarnemend voorzitter had P.D. Schuller tot Peursum de
leiding gehad. ~ os
Het rechtsherstel betekent echter niet dat nu ook de vooroorlogse organisatie van de effecten-
handel kan herleven. In dat geval zou immers naast de nog steeds bestaande publiekrechteGjke
organisatie in de vorm van de Bedrijfsgrcep Effectenhandel een vereniging (de Bond) ontstaan
met bindende voorschriften omtrent de effectenhandel die bovendien niet meer aansluiten op
de inmiddels doorde Bedrijfsgrcep uitgevaardigde bepalingen. Aan het rechtsherstel is dan ook
de voorwaarde verbonden dat de Bond alleen een belangenvereniging zal zijn waarbij de
provinciale effectenhandelaren zich uit vrije wil al dan niet aan kunnen sluiten en die geen deel
uitmaakt van de hiërarchische bedrijfsorganisatie totdat de overheid die heefr heizien. De leden
blijven tevens lid van de Bedrijfsgroep Effectenhandel. De Bond bestaat, bezit geen zeggenschap
in de effectenhandel maar kan wel opkomen voor het herstel van de provinciale belangen. Hij
vertegenwoordigt dus in de effectenhandel niets.l~
De hetziening van de bedrijfsorganisatie verloopt traag. Afgezien van technischjuridische
complicaties blijkt de Vereeniging-Bedrijfsgroep als organisatie in Amsterdam inmiddels enigs-
zins geaccepteerd te zijn. Men leerde uit ervaring dat een centrale leiding van de gehele
Nederlandse effectenhandel tot op zekere hoogte - met behoudvan de autonomie der verenigde
organisaties op ieders speciale tetrein - wenselijk is. ~ o~ Tegen die achtergrond is te begrijpen dat
de voorzitter van de Commissie die mcet adviseren omtrent de tcekomstige organisatie van de
effectenhandel, William Schrikker, de bestaande tcestand wil handhaven.

Reorganisatie

Tegen die stellingname ontmoet de Commissie heftig venet wanneer zij zich uitbreidt met een
lid uit de Rotterdamse vereniging en uit de Bond. De Bond geeft de voorkeur aan herstel van de
autonomie der drie verenigingen met daarnaast de overkcepeling van het geheel door een
Centrale Raad die samengesteld is uit afgevaardigden van de drie verenigingen (vier uit
Amsterdam, twee uit Rotterdam en twee uit de Bond). De Centrale Raad krijgt in het plan
venregaande bevcegdheden waaronder het vaststellen van de tcelatingseisen voor het lidmaat-
schap der drie verenigingen, het beoordelen van regels en tarieven en een vetorecht daarop, en
het fungeren als beroepsinstantie. Als concessie aan de geest des tijds zal de Kroon de vooczitter
van de Raad bencemen op voordracht van de muvsters van Financiën en van Binnenlandse
Zaken. Bondsbestuurder C. Philips, (Fred. Philips, Zaltbommel) de geestelijke vader van het
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ontwerp, vertrouwt er op dat deze organisatievorm tot één geheel zal leiden dat aan de wensen
in overheidskringen tegemcet komt terwijl men practisch gezien toch baas in eigen huis blijft. iog
Van herstel van de autonomie der verenigingen is in dit plan in feite weinig sprake gezien de aan
de Raad tcebedachte macht. Voor de Amsterdamse Vereeniging zou realisatie een aanzienlijke
achteruitgang betekenen tegen het licht van de vooroorlogse machtsverhoudingen. Dat de
Bond geen continuering van de bestaande tcestand kan gcedkeuren ligt voor de hand. Dat zou
op blijvende inlijving neerkomen. Maar ondanks de achteruitgang voor de Amsterdamse
Vereeniging slaagt de Bond erin de Commissie ervan te overtuigen dat deze organisatievorm de
beste perspectieven biedt. Dit is mede te danken aan de steun van de Rotterdamse Vereeniging
en van ontevreden Amsterdamse leden. Voor de laatsten schuilt de aantrekkelijkheid van het
plan in de herstelde autonomie van de Amsterdamse Vereeniging. Daarbij komt dat in de loop
van de besprekingen de rol van de Raad allengs wat kleiner wordt geschetst en die van de
Amsterdamse Vereeniging wat groter.109
Tot feitelijke organisatie komt men niet zolang de Amsterdamse Vereeniging nog niet los is van
de Bedrijfsgrcep Effectenhandel. De terugkeer naar de privaatrechtelijke vereniging is in
Amsterdam een lijdensweg gencemd. Het is één van de vele, naast onder andere de heropening
van de effectenbeurs en de afwikkeling van het rechtsherstel. Het duurt tot 31 januari 1953
voordat het tot een splitsing komt tussen de Vereeniging voor den Effectenhandel en de
Bedrijfsgrcep Effectenhandel. Een vreugde die in hoge mate getemperd wordt omdat het niet
een inwilliging van de eisen van de Vereeniging is maar logisch voortvlceit uit de besluiten ter
liquidatie van de organisatie Woltersom.1 lo Voor de Bond is het een historisch moment omdat
hij vanafdie tijd weer vertegenwoordiger van provinciale belangen is, aangezien die niet meer
door de Vereeniging-Bedrijfsgrcep worden behartigd.
De Bond weet nog meer zeggenschap in de op te richten Centrale te bereiken aangezien de
zaken in de provincie belangrijker zijn dan die in Rotterdam. De uiteindelijke verdeling mondt
er tenslotte in uit dat Amsterdam acht leden bencemt (naast de vooizitter), Rotterdam drie en
de Bond vier. ~ i i
Wanneer de samenwerking een feit wordt, neemt Amsterdam een overwegende positie in.
Amsterdam zal in voorkomende gevallen namelijk drie stemmen uitbrengen en de twee andere
opganisaties ieder één. Maarniet inalle gevallen zoals wenog zullen zien. l i 2 De voorbereidingen
vinden hun voltooiing in de oprichting van de Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf
(NOE) op 26 september 1955. Deze vormt de overkoepelende organisatie van de drie zustervere-
nigingen. De eerste bestuursleden van de Bond in de NOE zijn Mr. S.H. van Groningen, W.A.
Rasch, A.S. van Ommeren (fuma Rahusen 8c Co, 's-Gravenhage) en Mr. M. de Mol (fa. T.
Goedewaagen 8c Zn., Gouda) De Bondsvoorzitter maakt tevens deel uit van het dagelijks bestuur
van de NOE. i 1 s

De Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf (NOEJ

De NOE is voortaan de federatieve organisatie van waaruit de Nederlandse effectenhandel
gereguleerd wordt. Daaronder zijn het vaststellen van de effectenprovisie en (het oprichtings-
motief van de Bond) de zorg van de verdeling van de provisie tussen de provinciale commissio-
nair en de Amsterdamse beurscommissionair. Verheugend voor de Bond is dat de NOE die
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verdeling in 1958 terugbrengt naar 2~3 - 1~3, hetgeen een zeer oude grief - daterende uit 1920 -
wegneemt. De aanleiding daartce is de wens van de Amsterdamse Vereeniging om de tarieven
te verhogen. De Bond en ook de Rotterdamse Vereeniging zijn bereid daaraan mee te werken
mits tegelijkertijd de oude grief uit 1920 wordt weggenomen. In dat jaar immers legde
Amsterdam eenzij dig een verandering in de provisieverdeling tussenhaar en de zusterverenigin-

gen op. In plaats van een derde deel claimt zij sinds díe tijdeen aandeelvan veertig procent in de

aan de particulieren te berekenen provisie. De Bond legde zich daar onder protest bij neer
omdat hij de Provisie-overeenkomst niet op het spel wilde zetten. Ook wanneer Amsterdam een
jaar later niet meer gèinteresseerd is in de provisieverhoging (de gestegen koersen maken het
inmiddels minder noodzakelijk en bovendien is men bevreesd voor een uitbreiding van de
onderhandse leningen door de institutionele beleggers) blijven de Bond en de Rotterdamse
Vereeniging op hun standpunt staan dat de verdeling veranderd mcet worden. Dit zal tenslotte
ook gebeuren. Daarin speelt natuurlijk mee dat voor besluiten omtrent de provisie in de NOE,
de Bond en Rotterdam gezamenlijk in staat zijn om Amsterdam te overstemmen. In dit geval is
het dan - anders dan in 1920 - Amsterdam die de samenwerking niet op het spel wil zetten. Het

was niet louter de historische achtergrond die meespeelde in het herstel van de traditionele
verhouding, meldt het jaarverslag van de Bond over 1958 fijntjes. i 14

Voor een groot deel regelt de NOE in het vervolg ondetwerpen die men eerder ook al meer of
minder gezamenlijk regelde. Kwesties betreffende de organisatie van de effectenhandel komen
in de Bond nauwelijks meer ter sprake en als het wel gebeurt verwijst men naar de NOE. ~ 15 Wat

dit betrefr is de oprichting van de NOE trouwens geen omwenteling. Die is er vooral wel

wanneer men haar op de eerste plaats zíet aLs vrijwillige samenwerkingsvorm in vervolg op de
gedwongen verhouding in de Bedrijfsgrcep Effectenhandel. Op iets langere termijn gezien is
eerder sprake van formalisering van wat al veel langer bestond in een minder gestructureerd
verband. Vanuit dat verband liet men zich alleen onvrijwillig dwingen in de organisatie van de
Bedrijfsgrcep ook al was men er misschien in feite al aan tce.

2. Geldhandel, bankiersverenigingen en het einde van het incassovraagstuk

De Nederlandse Bankiersvereniging

Evenals de organisatie van de effectenhandel is ook de geldhandel in het kader van de
organisatie Woltersom ondergebracht in een bedrijfsgrcep: de Bedrijfsgrcep Handelsbanken.
Aanmelding en tcelating van provinciale banken en bankiers was voorgeschreven. Voor hen is
het de logische voortzetting van derelatie met de Amsterdamse en Rotterdamse bankiersvereni-
gingen die zijn neerslag vond in het Incassoreglement. Na de bevrijding heerst de gedachte bij

het Bondsbestuur dat men, gelijk het streven in de effectenhandel, ook in het bankbedrijf mcet
komen tot een vrije ondernemersorganisatie. De Bankiersverenigingen en de Bond zullen
daarin de partijen zijn. Met een dergelijke organisatie hoopt men de regering voor een fait
accompli te stellen in afwachting van de herziening van de bedrijfsorganisatie.tib
De gedachtenvorming binnen het Bondsbestuur wordt doorkruist wanneer plannen tot oprich-
ting van een Nederlandse bankiersvereniging in de openbaarheid komen. Men vreest voor
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overbodigheid van de Bond wanneer die plannen waar zouden blijken te zijn. Een voor de hand
liggende reactie want op dat moment zijn immers de commissionaus lid van de Bedrijfsgroep
Effectenhandel en wanneer nu de bankiers lid worden van een bankiersvereniging, zal de Bond
geen functie meer hebben. Het provinciale element zal dan geheel onder Amsterdam komen te
vallen en speciale provinciale belangen zullen niet meer voldoende naar voren kunnen komen.
Wat de bondsbestuwders daarnaast zorgen baart is dat de nieuwe bankiersvereniging alleen
bankiers van enig formaat zal tcelaten. Degenen die in de provincie slechts een gedeeltelijke
bankiersfunctie vervullen - die alleen enig giro- en incassoverkeer verzorgen - zullen dan tussen
wal en schip vallen. In het ergste geval vertegenwoordigt de Bond hen niet meer en komen zij bij
de bankiersvereniging niet onder dak 11 ~
De eerste bespreking met de gedelegeerden van de Bedrijfsgrcep Handelsbanken, CJ. Baron
Collot d'Escury, Tj. Greidanus en Mr. H.C. Hintzen, heeft plaats op 19 october 1948. De
gedelegeerden willen niet terug naar de tcestand van twee bankiersverenigingen. De samenwer-
king in de Bedrijfsgrcep HandeLsbanken, waar men zeven jaar lang iedere maand bijeen kwam,
werkte gced. Er is een band ontstaan zodat men nu één landelijke vereniging voorstaat. De
Bondsbestuwders stellen voor dat de Bond als lid zal tcetreden zodat hij alle provinciale
bankiers, de grote en de kleine, vertegenwoordigt. Daarmee gaan de initiatiefnemers niet
accoord omdat dan de nieuwe vereniging minder representatief zal zijn voor de komende
bedrijfsorganisatie. Bovendien past het niet in de sfeer van de bankiersvereniging dat er
vertegenwoordigers lid zijn, het moet een vrije organisatie zijn. Deze en andere overwegingen
stellen de Bondsbestuurders voor een zodanig dilemma dat men het alleen door stemming weet
te doorbreken. Die valt uit ten gunste van de vrije organisatie zoaLs de initiatiefnemers die
voorstaan. Het overwicht is miniem, zeven stemmen voor, zes stemmen tegen. Wat uiteindelijk
de doorslag geeft, is de verwachting dat de provinciale bankiers meer invloed zullen krijgen dan
ooit en de veiwachting dat de Bondsleden op een algemene vergadering zeker zouden besluiten
voor een rechtstreeks lidmaatschap. l~ 8
Na deze verkennende besprekingen en het principiële besluit van het Bondsbestuw volgt de
oprichting van de Nederlandse Bankiersvereniging op 21 maart 1949. In het eerste bestuw
hebben o.a. zitting Mr. S.H. van Groningen als voorzitter van de Bond en verder J.M.G. van
Lanschot, W.A. Rasch (Vlaer 8c Kol, Utrecht) en W. Sluyterman van Loo (Schill 8c Capadose, Den
Haag) als provinciale bankiers. De oprichting gaat met enige haast gepaard omdat de initiatief
nemers de vereniging tot stand willen brengen voordat de nieuwe wet op de bedrijfsorganisatie
in werking treedt. Dan immers komt de reeds bestaande organisatie in aanmerking om
publiekrechtelijke bevcegdheid te krijgen. Vooral met het oog daarop is de oprichting gewenst.
Daarnaast blijven de Amsterdamsche Bankiersvereeniging en de Rotterdamsche Bankiersve-
reeniging bestaan met een meer exclusief karakter en speciaal ter behartiging van de stedelijke
belangen naast de Bond als vertegenwoordiger van de specifiek provinciale bankiersbelangen.
De Haagsche Bankiersvereeniging komt niet ter sprake.119 Wellicht vanwege de korte voorbe-
reidingstijd zijn de uitgangspunten tevoren niet geheel uitgekristalliseerd. Twee provinciale
bankiers vceren bijvoorbeeld in de eerste ledenvergadering sterke oppositie tegen het toelaten
van twee Amsterdammers omdat zij vanmening zijn dat de provincie sterker vertegenwoordigd
dient te zijn. `De Amsterdammers stonden aanvankelijk zeer onwennig tegenover de Provincie,
maar later was dit erg meegevallen' melden de Bondsnotulen. i 20 Maar het heeft wel gevolgen.

239



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Er komen voorstellen in de Bankiersvereniging om het stemrecht te koppelen aan de omvang
van de bank die een lid vertegenwoordigt. Een voorstel dat sterk in het nadeel van de
provinciale bankiers is. Het wijst tevens op hun sterke vertegenwoordiging in de Bankiersvereni-

ging. In 1969 nog zijn er van de 751eden ongeveer 30 Bondsleden.t2i
In de loop van de volgende jaren komt de Nederlandsche Bankiersvereniging nog weinig ter
sprake in het Bondsbestuur. We vinden korte verslagen door de leden die deeluitmaken vanhet
bestuur van de vereniging en alleen wanneer onderwerpen aan de orde zijn die de provinciale
bankiers aangaan. Het is speciaal J.M.G. van Lanschot die zich inspant om in het bijzonder de
belangen van de kleinere banken te behartigen bij de Nederlandsche Bank. Bijvoorbeeld met

betrekking tot de criteria ten aanzien van de solvabiliteit en de liquiditeit in verband met de Wet

Tcezicht Kredietwezen en ook in verband met de kredietrestrictie. ~ 22

Het einde van het incassoóedrijf

Voor het overige is het voornamelijk het Incassoreglement dat de Bond en de bankiers bindt.
Het is geen sterke binding want het incassobedrijf is al lang tanende en na de bevrijding liegen
de eerste noodkreten er niet om: `Incasseren wordt duur en mceilijk aangezien de bodes zware
eisen stellen en dikwijls eenvoudig weigeren om in bepaalde gevallen te incasseren'. En
nauwelijks nog een noodkreet maar eerder een teken van overgave is de opmerking: `Ik maak
mij niet zeer druk om deièkwestie aangezien de incassoafdeling zodanig is teruggelopen dat er
geen grote belangen meer mee zijn gemceid'. Men kan dan nog optimistisch menen dat het een
terugval van tijdelijke aard is omdat de naoorlogse gcederenschaarste contante betaling
bevordert.12s Het dilemma van lage tarieven die niet kostendekkend zijn aan de ene kant en
hoge tarieven die niet concurrerend zijn aan de andere kant, bestaat nog steeds. In 194 7 acht
een deskundige als C. Philips verhoging van de tarieven gewenst omdat de kleinere kantoren op

de zaken verliezen. Het tarief is op dat moment weliswaar lager dan dat van de Post maar kleine
instellingen verwijzen hun cliénten toch daarnaar. De verliesgevendheid wordt in de hand
gewerkt door het onbetaald blijven van incasso's. Bij I. Lievense te 's-Gravenzande bijvoorbeeld
blijft 404~ onbetaald en bij bedragen boven de f 300.- zelfs 700,6. Bij aanbieding van de kwitantie
dcet men vaak de mededeling `wordt gegireerd', wat dan niet gebeurt. C~ndanks alles wenst de
bankier het bedrijf vaak toch niet af te stoten uit een oogpunt van klantenbinding.124
De Bondsledenvergadering spreekt zich uit voor een verhoging van de tarieven. Wanneer
daarop (in 1952) de opdrachten iets toenemen, schijnt dat een paradox. Men wijt het wel aan
het feit dat de debiteuren slechter gaan betalen waardoor incasso aantrekkelijker wordt voor de
crediteur. ~ 25 Enkele jaren later verstommen de geluiden over de incassozaken. De Incassocom-
missie werkt nog in 1956 aan een eenheidstarief dat tot aanzienlijke vereenvouding mcet leiden
maar het tarief pakt zo uit dat sommige instellingen er niet meer voor wíllen werken. ~ 26 Veel
bankiers voeren dan al lang geen incassobedrijf ineer. Bij Vlaer 8c Kol bijvoorbeeld al niet meer
na de eerste helft van dejaren vijftig en tot die tijd voornamelijk voor de Utrechtse waterleiding
en voorbanken die zelfgeen incassodienst meer vceren. Het is dan een klein (3 mensen per fiets)
en verliesgevend bedrijfsonderdeel geworden.127 De ABN maakt in 1971 bekend het binnen-
lands incassobedrijf te zullen staken. l~S De Commissie voor Incassozaken houdt op te bestaan in
1972.129
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Voor de teloorgang van het incassobedrijf komt aanvankelijk niets in de plaats. Weliswaar uit
men in 1946 in Bondskringen bij monde van J.M.G. van Lanschot en W.A. Rasch de wens het
chequeverkeer uit te breiden, maar men is algemeen van mening dat zulks alleen mogelijk is
wanneer er een wet tot stand komt waarbij de afgifte van ongedekte cheques strafbaar wordt
gesteld. Bovendien zullen dan de betalingsgewoonten van het publiek zich mceten wijzigen en
moet het bestaande wantrouwen tegen cheques verdwijnen. ~ so Het bankgiroverkeer acht men
in de eerste na-oorlogse jaren mceilijk uit te breiden. De kosten zijn te hoog en de concurrentie
van de PCGD is door de port-vrijdom en de bestaande voorsprong te groot. Bovendien willen
verschillende banken (met name de Robaver) hun eigen systeem niet prijs geven.~sl Pas in de
tweede helft van dejaren zestig zal het bankgiroverkeer, door middel van de Bankgirocentrale,
een forse inhaalmanceuvre uitvceren ten opzichte van de PCGD. Het leeuwedeel van de
Bondsleden heeft dan al niets meer met het vercorgen van het betalingsverkeer te maken.

3. Boerenleenbanken toch nog bondgenoten

De cot5peratieve gedachte past de Bond niet. Nog aangewakkerd door concurrentievrees
volhardt het bestuur in zijn afwijzende houding met betrekking tot het lidmaatschap van de
boerenleenbanken. Dat desondanks de Cotiperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in 1948 lid
wordt, na vele eerdere weigeringen, berust dan ook op een samenloop van omstandigheden. In
de bezettingsjaren slaagt zij er in tot de Vereeniging- Bedrijfsgroep te worden tcegelaten door
diens voorzitter, C.F. Overhofl: Naar verluidt onder druk van de overheid en tegen de meerder-
heid van de Raad van Advies, waarin het Bondsbestuur vertegenwoordigd is, in. C~nder andere
omdat het bestuur van mening is dat het lidmaatschap (sinds 1906) van de Cotiperaueve
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven als precedent diende en ook omdat het voor C.F.
Cwerhoff onaangenaam is om op het besluit terug te komen, laat men de Utrechtse centrale toe
tot de Bond. Beperkende voorwaarden mceten garanderen dat de aangesloten banken de
provinciale commissionairs niet zullen beconcurreren. Het lidmaatschap is alleen voor de
centrale zelf bedceld. Plaatselijke banken mogen alleen effectenorders doorgeven, genieten
daarvoor geen vergoeding en mogen slechts orders uitvceren voor cliénten die qua woonplaats
ofberoep als landelijk kunnen worden beschouwd of wier werkkring nauw met het landelijke
bedrijfsleven samenhangt. Op het verwerven van orders mogen zij zich niet toe leggen.ls2
De strenge houding van de Bond berust op het vetmceden dat de plaatselijke banken toch,
zonder bemiddeling van de centrale, effectenorders afwikkelen, dat de centrale de aangesloten
instellingen uitkeringen doet en dat die banken hun zaken willen uitbreiden. De aandacht valt

daarbij vooral op de Utrechtse centrale, over de Eindhovense krijgt men nooit klachten. Ookde
reclamemakerij en de gedachte dat de banken dankzij hun cot5peratieve grondslag gunstige
rentetarieven kunnen aanbieden zit de Bond hoog. J.M. Kingma is de enige Bondsbestuurder
die zich dan al (in 1948) afvraagt of het niet verstandig is om te accepteren dat zij op den duur

doodgewone concurrenten zullen worden. In Friesland zijn zij belangrijk en wanneer de Bond ze

niet toelaat dan zal ereen apart bankinstituut groeien, vreest hij. Maar de bevoorrechting op het

gebied van de vennootschapsbelasting vanwege hun spaarbankkarakter doet ook voor hem de
balans doorslaan. Unaniem besluit het Bondsbestuur in 1948 om de cot5peratieve banken geen
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kansen te geven en ze niet tce te laten als lid.lss
Het zal de aandacht niet meer loslaten. Veelvuldig komen de bcerenleenbanken ter sprake.
Alles wat in hun voordeel werkt, heeft op het bestuur het effect van een rode lap op een stier: de
bemiddeling bij de inschrijving op de Grootboeken, de propaganda die de commissaris van de
Koningin in Friesland maakt voorde cotSperatieve gedachte, de reclame van de regering voorde
coi5peratieve gedachte (die errnee verband zou houden dat de Utrechtse centrale haar 1,5 mld.
gulden leent), de uitbreiding van hun werkterrein doorkredietgeving aan gemeentebesturen en
kerkelijke instellingen, de lage rente die zij vragen, hun zaken doen in reisdeviezen en de
uitbreiding van hun effectenhandel. Het zijn allemaal omstandigheden die iedere keer grote
ontsteltenis teweeg brengen. Tekenend in dit verband is de uitspraak van J.M. Kingma dat
`zowel socialisme als cot~peratie gemeenschappelijk egoïsme zijn', tekenend vanwege de afkeu-
rende inhoud en tevens omdat dergelijke krasse taal een uitzondering is in bestuursbijeenkoms-
ten. Effectieve middelen om de dreiging een halt tce te rcepen zijn niet voorhanden. De ten
langen leste te hulp geroepen Bedrijfsgrcep Handelsbanken ziet geen kans om de banken op
grond van de afbakening van de bedrijfsgroepen (er is een aparte Bedrijfsgrcep Landbouwcre-
dietinstellingen) binnen de grenzen van de agrarische sector terug te dringen. Tenslotte wénst
het bestuur ook niet meer te profiteren van de bedrijfsgrcepindeling omdat men zelf geen
voorstander is van een geleide economie. Enige hoop put men uit een mogelijke conjunctuur-
omslag. Dan zal het naar verwachting snel mis gaan met het coi5peratieve bankwezen. De leden
die persoonlijk aansprakelijk worden gesteld zitten dan zelf ook krap. Het resultaat zal zijndat de
banken zullen moeten aankloppen bij de Nederlandsche Bank.ts4 Recht ontlenen aan traditie,
hopen op tceval in de tcekomst, het kan het tij niet keren.

Gel~ke behandeling op gel~ke gebieden

De kentering in de meningsvorming ontstaat in het begin van dejaren vijftig wanneer men de
zaken van de coáperatieve banken ziet blceien. Het inzicht breekt door dat de bcerenleenban-
ken ten dele ook algemene banken zijn en dat het niet meer ongedaan te maken is. Vooral de
toeneming van de spaargelden trekt de aandacht. Daarvoor worden lang niet altijd de algemene
regels in acht genomen, zoals bij spaarbanken gebn.ukelijk is voor de opvraagtermijnen en het
maxunale rentedragende tegced. J.M.G. van Lanschot meent dat er geen verschil in behande-
ling is tussen de spaargelden en de rekening-courantgelden van de bcerenleenbanken. In welkc
mate dan ook, nu het spaarbankkarakter verloren gaat is er geen reden meer voor de bevoor-
rechting op het gebied van de vennootschapsbelasting. In vervolg op de poging om hun
effectenbedrijf te keren bindt de Bond de strijd aan tegen de ontstane ongelijkheid. Men streeft
naar gelijke behandeling op gelijke gebieden. De ongelijkheid strekt zich namelijk nog verder
uit. De aansprakelijkheid van de leden der bcerenleenbanken wordt in het kader van de Wet
Toezicht Kredietwezen aangemerkt als eigen middelen en bovendien hebben die banken de
mogelijkheid om op 's-Rijks Schatkist te storten waardoor zij een hogere rente kunnen realise-
ren dan anderen.
Nu het euvel van de bevoorrechting gevonden is, rijst de vraag hoe die te bestrijden. Van de
Nederlandse Bankiersvereniging als intermediair naar de Nederlandsche Bank verwacht men
niet veel omdat de grote banken daar de hoofdrol spelen en vele van hen het standpunt van de
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provincie niet begrijpen. Men twijfelt ook ofde president van de Nederlandsche Bank, die naar

men meent het standpunt van de Bond niet gunstig gezind is, vatbaar zal zijn voor de

argumentatie. Zelfs de latere tcezegging van de Nederlandsche Bank dat zij de praktijken van de

spaarbanken zal onderzceken om eventuele misstanden weg te nemen geeft het Bondsbestuur

niet veel moed. t s5 Onvermced ligt het begin van de oplossing in eigen kring. Opmerkingen over

de ongelijke behandeling in het jaarverslag van de Bond over 1953 geven Mr. Ph.C.M. van

Campen, directeur van de Eindhovense centrale aanleiding tot reageren. Om de mceilijkheden

te bespreken formeert men al snel een commissie. Zij is samengesteld uit de directeuren van de

centrales: Mr. Ph.C.M. van Campen (Eindhoven) enJhr.Mr. W.C. Hooft Graafland (Utrecht) en

uit leden vanhet Bondsbestuur: Mr. A. Diemer Kool (Amsterdamsche Bank), Mr. Th.H. Kingma

(Kingma's Bank N.V., Leeuwarden) en J.M.G. van Lanschot. De centrales blijken vrijwel

onmiddellijk bereid tot een regeling te komen die het accepteren van oneigenlijke spaargelden

tegengaat. Zij stellen evenwel aLs voorwaarde dat dan de bij de Nederlandse Spaarbankbond

aangesloten spaarbanken bij de regeling worden betrokken. De achtergrond daarvan is dat in

sommige plaatsen de boerenleenbanken wel scepel moeten zijn bij het accepteren van spaargel-

den omdat de spaarbanken het niet zo nauw nemen. De spaargelden nemen bij die banken

ongeveer net zo snel toe als bij de boerenleenbanken maar zijn in totaal iets geringer in omvang.

Wanneer men met de Spaarbankbond niet tot overeenstemming blijkt te kunnen komen

resteert als laatste redmiddel alleen nog de steun van de Nederlandsche Bank. Die zou een

regeling kunnen ontweTpen om onderscheid te maken tussen eigenlijke en oneigenlijke spaar-

gelden. Maar een dergelijke poging blijkt geen succes op te leveren alleen al omdat er geen

overeenstemming bestaat met de Spaarbankbond.
Het is de Bond zelf die inmiddels het lidmaatschap van de boerenleenbanken ter sprake brengt.

Er zijn talrijke voors en tegens.isó Voor de Bond is het onaanvaardbaar dat 1400 banken lid

zullen worden en wellicht hun effectenhandel uit zullen breiden. Maar voor de centrales is het

onmogelijk om onder de aangesloten banken op dat gebied onderscheid te maken. Behalve dat

zijn er meer problemen: voor de plaatselijke verenigingen is het onmogelijk dezelfde rentetarie-

ven te hanteren als de bcerenleenbanken, de rentevergoeding die deze banken geven is voor

hen veel te hoog. Het stemrecht van 1400 bcerenleenbanken betekent dat de huidige Bondsle-

den geen macht van betekenis meer zullen vormen. Contributie en entreegeld blijken ook

problemen op te leveren. Alle gezichtspunten leveren moeilijkheden op ondanks de gemeen-

schappelijke gedachte dat de aangesloten banken voor een groot deel dezelfde zaken doen als de

handelsbanken, c.q. Bondsleden. Men bereikt over het lidmaatschap geen overeenstemming.

Het wordt ook niet betreurd. Men was de besprekingen ook niet begonnen om dat doel te

bereiken. Daar waar het wel om begonnen was, de regeling van de oneigenlijke spaargelden, is

bereidwilligheid gebleken maar geen regeling tot stand gekomen.

Stemrechturijziging: Robaver en óoerenleenbanken

De Bond was er steeds in geslaagd het stemrecht van de leden onafhankelijk te houden van hun

omvang in kapitaalkracht ofaantal vestigingen. Het is de Robaver die in 1947 bij monde van

haar directeur Mr. H.LW. Woltersom, aan haar lidmaatschap de eis tot herciening van het

stemrecht verbindt. Het komt de bestuursleden overdreven en onbegrijpelijk voor en brengt
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F.AJ.C.M. Laane, de vertegenwoordiger van de Robaver in het bestuur, in verlegenheid. Hem
blijft niets anders over dan te motiveren dat de Robaver het nu eenmaal absurd acht niet meer
stem te hebben dan het gokkantoortje. Wat er uit spreekt is dat Woltersom de sfeer en
werkwijze in het bestuur niet kent en de ledenvergadering meer macht tcerekent dan zij feitelijk
uitoefent. Niettemin voelt het bestuur zich gedwongen de eis te honoreren omdat zonder de
Robaver de betekenis van de Bond terugloopt en men bovendien de kans loopt niet bij de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te worden ingeschakeld. Voorlopig weet men het gevaar
te keren door te wijzen op de omstandigheid van de herorganisatie van de effectenhandel en
met de belofte de kwestie aan de orde te stellen zodra de herorganisatie vorm krijgt.is~
Wanneer, in het zicht van de NOE, de Bondsstatuten aangepast worden, neemt men daarin een
gematigd meervoudig stemrecht op, gematigd want het komt er op neer dat 1 lid maximaal 10
stemmen kan krijgen. Het bestuur motiveert de wijziging ten opzichte van de leden, zonder
echter verder enig enthousiasme ofinstemming te tonen, als een belofte aan `een lid met een
groot aantal vestigingen'. Eenvoudige bezwaren naar voren gebracht doorJJ. Thijsse (Groning-
sche Bank voor Handel en Nijverheid N.V.) en van AJ. Overling (N.V. Overling's Bank) in de
trant van `wat zal er nu overblijven van de zelfstandige commissionairs en banken?' zijn
voldoende om het wijzigingsvoorstel ruimschoots te torpederen. Het meervoudig stemrecht is
van de baan. isg Dat is een gelukkige omstandigheid te noemen want even later ziet het bestuur
zich genoodzaakt in verband met de toenadering tussen de Bond en de boerenleenbanken een
defensieve stemrechtverandering voor te stellen. Die behelst het stemrecht van die banken te
beperken voor het geval zij toe zouden treden. Had de Robaver haar zin gekregen, dan was men
hier waarschijnlijk in moeilijkheden geraakt. Nu slaagt het bestuur er in om te voorkomen dat
iedere bcerenleenbank één volledige stem krijgt. Dat is juist het tegendeel van meervoudig
stemrecht gelet op de zelfstandigheid van die banken. Met de formulering dat `de stem wordt
uitgebracht door het lid dat overwegend belang heeft of het tcezicht uitcefent', wordt in 1956
met algemene stemmen het wijzigingsvoorstel geaccepteerd.ls9 Daarmee is bereikt dat zelfs
wanneer alle bcerenleenbanken het lidmaatschap zouden verkrijgen het aantal stemmen dat zij
kunnen uitbrengen beperkt blijft tot twee, namelijk die van de centrales.

Nieurue umjving en overleg

De verhouding met de centrales is nog zeer précair. In 1959 is een advertentie waarin het
publiek wordt aangeraden effectenzaken over te laten aan de bcerenleenbanken, voldcende
aanleiding tot een onaangenaam onderhoud met de Utrechtse centrale. Die advertentie is
namelijk geheel in strijd met de gestelde voorwaarden bij de toelating in 1948. De Utrechtse
centrale beroept zich op de Eindhovense waaraan geen voorwaarden gesteld zijn en toont zich
verontwaardigd dat een instelling als zij over een dergelijke oude afspraak wordt onderhouden.
Zij overweegt zelfs inschakeling van de Nederlandsche Bank en de regering bij eventuele
maatregelen van Bondszijde.140 Voor enige afkceling zorgt buitenbestuurlijk contact tussen de
Bondsbestuurder C.F. Karsten (Rotterdamsche Bank) en de directeur van de Utrechtse centrale
Dr. R. Manschot.14 ~ Vervolgens doemt een nieuwe splijtzwam op. Het is de invoering van één of
meer vrije zaterdagen voor het bankbedrijf waar de vakbonden op aandringen, een eis die de
Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf dreigt in te willigen alleen al om het aanwerven van
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personeel te vergemakkelijken. Maar voor de Bondsleden betekent de vrije zaterdag concurren-
tie met de bcerenleenbanken. Die vallen namelijk niet onder de CAO voor het bankbedrijf en
kunnen 's-zaterdags open blijven. Deze bedreiging van de concwTentiepositie weet men af te
wenden door een dispensatieregeling. Die komt er op neer dat Bondsleden niet hceven te
sluiten op plaatsen waar de concuirentiepositie ten aanzien van de bcerenleenbanken of de
traditionele omstandigheden dat gewenst maken.142
Behalve het feit op zich zijn deze en andere omstandigheden (er blijken bijvoorbeeld veel meer
boerenleenbanken te zijn die reclame maken) van zodanige invloed dat het Bondsbestuur tot de
overtuiging komt dat het beter is de aangesloten banken in de Bond op te nemen. Hun
ontwikkeling is dan ten minste te kanaliseren. Die overtuiging wordt bovendien gesteund door
de NOE en de Nederlandse Bankiersvereniging.14s De feitelijke, niet meer terug te dringen
situatie isnu eenmaal zo dat een aantal aangesloten banken er in slaagde een effectenbedrijf van
betekenis op te bouwen. Dat, zonder het lidmaatschap van de Bond zodat hen de provisievoor-
delen ontgaan. Hen wordt namelijk door de centrales het tarief voor particulieren in rekening
gebracht. De marge tussen correspondenten- en particulier tarief blijft bij de centrales hangen.
In breder verband komt dat voordeel voor de centrales via de rentetarieven weer bij de cliénten

terecht, luidt de filosofie. Hce dan ook, het blijkt allemaal desnoods zonder de Bond mogelijk te
zijn. De kans dat er inderdaad een bankinstituut naast de Bondsorganisatie zal grceien is ten
dele al werkelijkheid geworden! Gezien deze constellatie is de uitnodiging aan de bcerenleen-
banken om deel uit te gaan maken van de Bond een daad van wijs beleid. Vanzelfsprekend is er

het nodige voorbehoud maar principieel komen Bond en banken op 3 november 1960 tot
overeenstemming.144

Plaatsel~ke tarieven en plantsel~ke verenigingen

Eén van de hordes die nog genomen mceten worden, is de regeling van de rente en omzetprovi-
sie door de plaatselijke verenigingen voor de geld- en effectenhandel. Die verenigingen zijn
daarin tot nog toe autonoom. Alleen wanneer een Bondslid bezwaar maakt tegen de plaatselijke
tarieven volgt bestuursbemoeienis. Voor het overige keurt men de tarieven en bepalingen (b.v.

ook omtrent sluitingstijden) van de verenigingen gced tenzij die in strijd blijken met algemene
Bondsbelangen. Veel bemceienis heeft het bestuur er niet mee. Vreemde situaties zijn er begin
jaren vijftig wel. Zo moet bij voorbeeld de Twentsche Bank in Haarlem omzetprovisie bereke-
nen volgens het tarief van de plaatselijke vereniging. Dcet dezelfde cliént zaken bij een bank in

Amsterdam, dan brengt men daar géén provisie in rekening. De betreffende bank in Amster-

dam zondigt dan tegen de overeenkomst wanneer zij ook een kantoor in Haarlem heeft.
Begrijpelijk gezien het verleden en de tcenmalige heftige concurrentie, en ingevcerd om het
overschrijven van rekeningen naar een andere plaats te voorkomen. Maar in het begin van de
jaren vijftig zijn dergelijke tcestanden al overleefd en worden de regels derhalve op grote schaal

ontdoken. De Bond besluit dientengevolge tot de zogenaamde `enge opvatting' die er op

neerkomt dat in bovengencemd voorbeeld de bank in Amsterdam niet meer in overtreding is.

Op veel plaatsen, afgezien van met name de steden Groningen, Maastricht en Gouda, regelt
men de rente helemaal niet ofniet meer en in 1960 besluit de Bond dat de rente in ieder geval

vrij mcet zijn voor bedragen boven 1 min. gulden. ~ 45 De wens tot toelating van de boerenleen-
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banken geeft hier de doorslag. Die banken willen op geen enkele manier gebonden zijn aan
renteregelingen uit vrees voor aantasting van hun concurrentiepositie. Dat en de omstandig-
heid dat het over het algemeen toch al niet meer veel belang heeft, is voor de Bond voldcende
om in 1962 plaatselijke reglementering van rente te verbieden.t46 Het betekent overigens niet
dat de plaatselijke verenigingen daarmee alle betekenis verliezen. Zij kunnen van belang blijven
voor het contact tussen de locale bankiers. In Zutphen bijvoorbeeld komt in 1964 nog een
vereniging van de grond en in 1971 erkent de Bond de Gewestelijke Vereeniging voorden Geld-
en Effectenhandel voor Amersfoort en Omstreken.14~

Gebonden aan de Nederlandse Bankiersvereniging (NBV)

Op geen enkele manier is de Bond tot nog tce statutair gebonden aan de regeLs van de NBV.
Andere bindingen zijn er wel. Beide partijen nemen vanouds deel aan het Incassoreglement en
een aantal Bondsleden (de provinciale bankiers) is lid van de NBV. De verhouding tussen de
Bond en de NBV heeft meerdere kanten die al naar gelang de omstandigheden afwisselend naar
voren komen. Daarin is een subtiele verschuiving merkbaar bij de perikelen in verband met de
boerenleenbanken. Enetzijds is de Bond en vooral het Bondsbestuur een vereniging van
provinciale bankiers waarvoor de NBV nooit voldoende kan bereiken en nooit voldcende kan
opkomen. Afgeuen van de vraag of zij wel in de positie verkeert om dat te kunnen. Nog in de
hand gewerkt door de structurele achteruitgang in positie van de provinciale bankier, hce
relatiefook, ontstaat de opvatting, al dan niet door feiten geschraagd, en ten minste bij een deel
van het Bondsbestuur, dat de Bond geen rol speelt bij de NBV en vooral zelfen voornamelijk
alléén op moet komen voor de belangen in de provincie. En trouwens ook kan opkomen,
geniggesteund door een krachtige organisatie en in het licht van de traditie. In dat verband is
treffend dat de ongerustheid die de voorzitter van de NBV (Tj. Greidanus) laat merken met
betrekking tot de onderhandelingen tussen de Bond en de boerenleenbanken door de Bonds-
voorzitter wordt aangemerkt als zijnde bevoogdend.14s
Anderzijds zijn de Bond en de NBV nu eenmaal spelers op het zelfde tecrein. Vanuit dat
gezichtspunt ziet het Bondsbestuur de logische noodzakelijkheid in om de NBV net aLs de NOE
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Een meer zakelijke visie gericht op de actuele
omstandigheden. Die benadering krijgt met betrekking tot de boerenleenbanken geleidelijk de
overhand. Het wordt gestimuleerd door de opkomst van bestuursleden zonder traditioneel
sterke banden met het particuliere provinciale bankwezen. Daaronder het meest herkenbaar
C.F. Karsten. Voor hen vooral spreekt het vanzelf om alle tarieven van de NBV verbindend te
verklaren voor alle Bondsleden. Dit gebeurt op 5 juli 1962.149 Een revolutie is het overigens
allerminst aangezien zij de tarieven toch al grotendeels volgen. De bcerenleenbanken zullen via
het Bondslidmaatschap in de toekomst automatisch gebonden zijn.

Boerenleenbanken uiteindel~k toegelaten

Na hetprincipe-accoord van 1960 ontwerpen de secretarissen van de Bond en dejuristen van de
centrales regelingen voor bijzondere onderwerpen. Daaronder de betaling van contributie en
entreegeld voor alle vestigingen die deelnemen en de controle op de banken (die aan de
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centrales wordt overgelaten). De Bond behoudt zich het recht voor de belangen van de huidige
leden te behartigen met betrekking tot de fiscaal gunstige behandeling van de bcerenleenban-
ken. Interessant is de omdraaiing die daarbij optreedt in vergelijking met een nogjong verleden.
De centrales zeggen wel degelijk bezwaar te hebben wanneer het optreden van de Bond er op
gericht zou zijn de positie van bevoordeelde leden (dat waren immers de bcerenleenbanken)
afbreuk te dcen waarnaar de Bond immers in eerdere jaren streefde. Men acht het vanzelfspre-
kend er naar te streven dat de overige Bondsleden die positie nu ook zullen krijgen.150 De
ledenvergadering keurt de tcelating van debcerenleenbanken gced op 16 october 1962. Op die

dag verleent men 60 banken het lidmaatschap en per ultimo 1963 bedraagt hun aantal in de
Bond 121. Dat is dan al bijna de helft van het totale aantal Bondsleden dat in het vervolg
gedomineerd wordt door de bcererileenbanken. Zij zijn het die bijna uitsluitend de nieuwe
aanwas vormen. Zodoende veroorzaakt hun tcelating in ieder geval in kwantitatief opzicht een

totale ommezwaai. Wat bovendien verandert, is de samenstelling van het bestuw door uitbrei-
ding met een zetel ten behoeve van de bcerenleenbanken. Die wordt bezet door Mr. Ph.C.M.
van Campen. Even later volgt de verkiezing van Drs. R. Manschot als opvolgende bestuurder in
de plaats van Mr. M. de Mo1.~51
Wat, terugziend, opvalt, is dat het hele proces een verfrissing in de Bond teweeg brengt. De

plaatselijke renteregeling verdwijnt als verouderde omstandigheid ende definitieve binding aan
de NBV krijgt het laatst nodige zetje. Vanuit het gezichtspunt van de boerenleenbanken is
natuwlijk het lidmaatschap zelf van belang voor hun activiteiten in de effectenhandel. Maar
daarnaast ontstaat er verdere aansluiting met het overig bankwezen. Niet alleen raakt men

gebonden aan de regels van het overig bankwezen maar bepaalt die zelf ook mee. Dat is in dit

verband voor het eerst het geval bij de voorbereiding van de algemene voorwaarden tussen
cliënt en bank. Het initiatief is van de NBV. De centrales bepalen mede de inhoud, met de Bond
als intermediair.i52

Nutsspaarbanken, geen commercieel doel

Behalve de boerenleenbanken bewegen ook de Nutsspaarbanken zich meer en meer op het

terrein van het algemene bankwezen. Het Bondslidmaatschap biedt dan interessante perspec-

tieven voor verdere ontplooiing op dat gebied. De Nutsspaarbank te Amersfoort is de eerste die

in 1965 het lidmaatschap aanvraagt. Gezien het vermoeden dat het hier wel eens om een
prcefballon kon gaan van de Nederlandse Spaarbankbond, laat het bestuw zich gced informe-
ren. Men komt tot de conclusie dat de Nutsspaarbanken gezien hun ideëel doel - zij beogen het

sparen als sociaal nuttige functie te bevorderen - en hun rechtsvorm (de stichting) niet op hun

plaats zijn in de Bond. Op grond daarvan wordt de aanvrage afgewezen. De Bondsleden beogen

juist een commercieel doel.15s

247



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

4. Leden en ledencontrole

Pogingen in Amsterdam

De invcering van controle op de bedrijven van de Bondsleden in 1951 heeft een voorafschadu-
wing in gebeurtenissen rondom de Amsterdamse Vereeniging aan het einde van dejaren dertig.
Het plaatst de Bondsactiviteiten tegen een interessante achtergrond alleen al bij vergelijking
van het resultaat: in Amsterdam komt decontrole uiteindelijk niet van de grond, in de provincie
wel.
In Amsterdam is al lang sprake van een stuk bescherming van fondsenhouders in de vorm van
een gced gereglementeerd beursapparaat. De Vereeniging bezit bijvoorbeeld de bevcegdheid
om opneming van fondsen in de prijscourant te weigeren, een krachtig wapen dat het verkrij-
genvan nieuw krediet op de openbare markt onmogelijkmaakt. Dat ook intern gevaren kunnen
schuilen, ervaart men in 1938 wanneer enkele leden zich schuldig maken aan praktijken die ten
enenmale strijden met wat in de effectenhandel betaamt. Het geeft veel aanleiding tot opschud-
ding en openbare discussies. Deregering volgt de zaak met aandacht en de rcep om overheidsin-
grijpen klinkt al spoedig. Het incident is opmerkenswaard aangezien tot die tijd dit soort
misgrepen beperkt blijft tot de zogenaamde zwendelbanken waartegen politie en justie reeds
lang een actieve strijd voeren. Nieuw is hier dat het zich afspeelt in de georganiseerde
effectenhandel aangezien het leden betreft. Daarna doen zich in korte tijd nog enige gevallen
voor waarbij door wangedrag en misbruik van vertrouwen particulieren schade lijden. Het
debácle van het bankiershuis Mendelsohn 8c Co. in 1939, waar het publiek overigens niet bij
betrokken is maar dat zich afspeelt tussen bankiershuizen, verhoogt het gevcel van onbehagen
nog. ls4 Het draagt er allemaal toe bij dat einde 1939 in de Amsterdamse Vereeniging voorstel-
len ter sprake komen ter verwezenlijking van een zekere mate van tcezicht op de bedrijven van
de leden. De essentie van de plannen is de bevcegdheid van het bestuur om een bcekenonder-
zoek bij de leden in te stellen. Die tonen weinig bedenkingen, in tegenstelling tot de accoun-
tants. Onder andere de befaamde Prof. Th. LimpergJr. mengt zich in de discussie.
Limperg maakt zijn visie publiek gezien het belang van de zaak voor commissionairs en hun
cliénten. Het bestuur van de Amsterdamse Vereeniging wil namelijk cliénten waarborgen geven
tegenover de commissionair. De rol van de accountant is dan om na onderzcek te oordelen `of
er reden is om tebetwijfelen dat de belangenvan de crediteuren van het betrokken lid veilig zijn,
en of de aan het betrokken lid tcevertrouwde waarden behoorlijk worden beheerd'. Limperg
waarschuwt tegen deopzet. Allereerst zijn de vragen voor de accountant te onbegrensd. Ze gaan
veel verder dan het gebied dat het accountants-onderccek bestrijkt. De veiligheid van de gelden
en het beheer van de waarden zijn bijvoorbeeld ook in hoge mate afhankelijk van de persoon-
lijke gedragingen van de commissionair. Die kan de accountant niet beoordelen. Afgezien
daarvan kan het gewenste onderacek niet de waarborgen scheppen die men er van venvacht.
Dat ligt besloten in de aard van het commissionairsbedrijf. Geen accountant is in staat het
binnenkomen van waarden vast te stellen indien de eigenaar dit verheimelijkt door het niet in
de bcekhouding te vermelden. Ernstige vergrijpen kan men zo ook op de zeer lange duur voor
de accountant verborgen houden. Dat wordt nog bevorderd door het persoonlijke verkeer
tussen eigenaar en cliënt en door het geringe aantal medewerkers in de commissionairsbedrij-
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ven waardoor interne controle ontbreekt. Accountantscontrole in het commissionairsbedrijf
acht Limperg alleen mogelijk wanneer de verantwoording beperkt blijft tot de kring van het
bedrijf. Dat wil zeggen tot hen aan wie de accountant duidelijk kan maken dat zijn controle geen
waarborg schept tegen vergrijpen en onregelmatigheden van de eigenaren. Verantwoordelijk.
heid tegenover derden kan hij niet aanvaarden. Verantwoordelijkheid tegenover het publiek,
die bedceld is om vertrouwen te wekken in het maatschappelijk verkeer is niet te verwezenlij-
ken. Dat is waar men in Amsterdamjuist naar streeft.
Limperg benadrukt vervolgens het belang van volledige en regelmatige controle, wil men enige
kans hebben om aanwijzingen te vinden van vergrijpen en tekorten. Die blijven immers vooral
onopgemerkt door het bestaan van schulden en verplichtingen in geld ofstukken die niet in de
bceken zijn vermeld. In dat verband dient men de kosten van accountantscontrole die mcet
leiden tot een publieke verklaring niet te onderschatten, waarschuwt Limperg verder. Die
kosten zijn voor het gemiddelde commissionairsbedrijf niet te dragen. Zijn conclusie is dat de
voorstellen in de Amsterdamse Vereeniging niet tot verbetering kunnen leiden. Integendeel
zelfs, schijnbare waarborg zal onregelmatigheden juist in de hand werken. Hij is andenijds van
mening dat het wangedrag en het misbruik van vertrouwen niet zo groot zijn dat men van een
maatschappelijk gevaar kan spreken. De gevaren zijn in het zuivere commissionairsbedrijf
gering en het publiek kan zich tegen die gevaren normaliter voldoende indekken. iss Na de
kritiek van Limperg komt men in Amsterdam tot aangepaste voorstellen en ontwerpt men zelfs
een breed systeem van controlemaatregelen. Tot invoering daarvan komt het in de daarop
volgende bezettingsjaren echter niet.
In 1948 komt er een nieuwe aanleiding in verband met de déconfiture van de firma Kerkhoven
8c Co. Wederom dringt men aan op ledencontrole. Daaronder zijn suggesties van de minister
van Financién en de directie van de Nederlandsche Bank. Er ontstaan daarop uitgewerkte
plannen inde Vereeniging-Bedrijfsgroep. Voorde Bond is daarin ten aanzien van de provinciale
commissionairs nog geen definitieve plaats bepaald. Het wachten is op de nieuwe organisatie
van de effectenhandel.lss

Opzet en aanvang van de ledencontrole door de Bond

Het zijn mede de gebeurtenissen in 1949 en 1950 met de Oudewatersche Bank en de Bank voor
Schouwen en Duiveland te Zierikzee, bij welke laatste melding gemaakt wordt van door de
directrice gepleegde verduisteringen, die de Bond nopen bij de Amsterdamse Vereeniging aan
te dringen op spcedige realisering van een deugdelijke controleregeling. De beide genoemde
banken zijn namelijk Bondsleden. Wanneer daarop geen uitzicht bestaat (de voorstellen in
Amsterdam worden doorde leden verworpen) besluit het Bondsbestuur de zaak zelf ter hand te
nemen. Daartoe draagt ook bij de vrees voor een door de overheid opgelegde regeling. Het is
vooral Drs. J.C. Wurfbain (Van Ranzow's Bank) die aandringt en het bestuur als geheel is
opmerkelijk eensgezind. Niemand is tegen en in korte tijd bereidt men de zaken voor.IS~
Controle is een traditie in de Bond. Bij de ledentoelating is bcekenondencek altijd al gewoonte
wanneer men de aanvrager niet voldoende kent. Daarnaast kent men de mogelijkheid van
herondenoek. In het interbellum houdt het bestuur zich op grond daarvan uitvcerig bezig met
tien gevallen waaruit drie maal een royement voortvlceit van instellingen die een gevaar
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vormen voor het publiek. Meestal is de aanleiding tot onderzcek in dergelijke gevallen een
klacht ofeen krantebericht waarin een Bondslid genoemd wordt.158 De controle die het bestuur
nu voor ogen staat heeft een ander karakter. Niet meer incidenteel nadat er al sprake is van
onregelmatigheid maar systematisch en vooraf, dcelbewust gericht op het signaleren van
zwakke plekken onder de leden. In beginsel vallen daarom alle leden onder de controle met
uitzondering van de leden die hun hoofdkantoor in Amsterdam ofRotterdam hebben en dus
buiten het ressort van de Bond vallen. Een uitzondering maakt men ook voor die banken die
onder de controle van de Nederlandsche Bank vallen. Hcewel men de strekking van haar
controle niet kent, laat men de betreffende banken er toch buiten in verband met het dcel dat
men voor ogen heeft. Men wenst namelijk zo snel mogelijk een breed inzicht te krijgen in de
positie van zoveel mogelijk leden om de kwade gevallen te kunnen traceren. Allereerst wil men
de zaken met een negatief kapitaal signaleren en de venvachting is dat bij zaken die er echt
slecht voor staan dat al bij een summiere controle zal blijken. Men besefr dat een controle
nimmer gevallen van fraude en vervalsing van stukken aan het licht kan brengen. De Bond kan
daarom nooit een garantie geven en het is ook niet de bedceling voor de buitenwereld een
`verklaring van boniteit of een brevet van goed gedrag' te geven. Het gaat er slechts om de
kwade gevallen uit te zuiveren.lss
De bevcegdheid tot controle ontleent het bestuur aan de statuten. Bovendien weet men zich
gesteund door de leden op grond van eerdere plannen in Amsterdam Die werden daar
weliswaar door de leden van de Vereeniging-Bedrijfsgrcep afgestemd maarde meerderheid van
de provinciale leden was voor. Eenvoudige mededeling van het besluit om met de controle aan
te vangen levert in de algemene ledenvergadering dan ook geen enkele tegenstand op.~ba De
uitvcering van één en ander ligt in handen van het dagelijks bestuur dat ondersteuning krijgt
van een accountant. Die verstrekt gegevens over de positie van een bedrijf aan het dagelijks
bestuur dat de nodige conclusies zal trekken. De aanvang van de werkzaamheden laat vervol-
gens nog enige tijd op zich wachten wegens bezwaren van aanvankelijk aangezochte accoun-
tants op basis van de voorschriften van hun organisatie. Overleg tussen de Bond en Prof. J.
Brands over een rationele dceLstelling enjuiste formulering van de opdracht gaan vooraf aan de
acceptatie door het accountantskantoor Brands 8c Van Rhijn; uitdrukkelijk onder voorwaarde
dat de onderzceksverslagen voor intern gebruik dienen en niet worden gepubliceerd. Die
opdracht beheLst het instellen van een onderzcek in de administratie van het Bondslid met de
bedoeling een algemeen inzicht te krijgen in de financiële positie en in de administratieve
organisatie. Uitdrukkelijk geeft het ondencek geen waarborg voor een volledige administratie
en is het gebaseerd op niet-gecontroleerde cijfers.~61
De eerste grcep leden die men ondencekt zijn degenen die niet door een eigen accountant
worden gecontroleerd. Het dagelijks bestuur stelt bij loting de volgorde vast waarna de
accountant het ondencek dcet. Vervolgens bestudeert het dagelijks bestuur de resultaten ervan
en volgen zonodig gesprekken met de betrokken instelling. Om alle schijn van concurrentie te
vermijden draagt het bestuurslid dat dezelfde woonplaats heeft als de te ondenceken instelling,
de controle over aan een ander bestuurslid. In september 1951 bespreekt men de eerste
onderzceksverslagen. Daarmee is het begin van de controle gemaakt die vervolgens in volle
gang wordt gezet.162
Tenslotte is er de vergelijking met Amsterdam. Want waarom lukt de Bond wel wat in
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Amsterdam niet van de grond komt? Belangrijk is de opzet van de Bondscontrole. Er is een
beperkt dcel, geen eis van publieke waarborg en een summier accountants-ondencek waarvan
de uitkomst niet meer vertrouwen wekt dan gerechtvaardigd is en dat de accountant niet de rol
van beoordelaar geeft. Die rol neemt het dagelijks bestuur op zich, gevormd door provinciale
bankiers die veel tijd besteden aan de beoordeling van de bedrijven en die naar aanleiding
daarvan besprekingen voeren met de leden. De opzet is niet kostbaar. De kosten blijvenbeperkt
tot die van het ondencek dat meestal in één dag door één accountant (soms met een ervaren
assistent) uitgevoerd wordt. Een rol waarvan het gewicht mceilijk te meten is, speelt waarschijn-
lijk dat de opzet in Amsterdam in de publieke schijnwerpers staat. Het tegendeel is bij de Bond
het geval. Men weet dat er zwakke leden zijn; die wil men opsporen maar er is geen publieke
druk als gevolg van opzienbarende misgrepen. In alle rust treft men voorbereidingen. Afgezien
van de controle-opzet is het verschil tussen slagen en falen te wijten aan verschillen in de aard
van de organisatie. In Amsterdam is er een bestuur dat zonodig te maken heeft met krachtige
oppositie van de leden. Het Bondsbestuur daarentegen heeft de bevcegdheid tot bcekenonder-
zoek al, kan desnoods royeren en oogst meestal bijval van de leden. Als die dan al de algemene
ledenvergadering bezceken, want de doorsnee provinciale commissionair komt daar niet.

Resultaten in de 1brovincie: driejaar controle en bestuursactie 16s

De ledencontrole blijkt aan het doel dat het bestuur voor ogen staat te beantwoorden. Er zijn
inderdaad zwakke plekken, men signaleen deze. Onderstaand ovenicht geeft een samenvatting
van de conclusies die het dagelijks bestuur naar aanleiding van de ondenoekingen gedurende
de eerste drie jaren trekt. Het betreft de periode 18.9.1951 tot 21.9.1954.

Yan dt 88 verschillende, gecontroleerd~ instellingen ól~ken:

7 ern negatief kapitaal te hebben,
6 te veel krediet te geven in verhouding tot de omvang van het bedrijf (één daarvan is bovendirn onvoldornde

liquide),
5 ern onvoldornde Gquiditeit te hebben,

1 zwak te staan,

4 te speculerrn waarvan één door gelden van clitntrn in effecten te beleggen,
één allern lid is om voor eigrn rekening met geleend geld effectrn te kopen,
één voornamefijk voor familie speculeert en gern gevaar oplevert voor cliëntrn,

één ook risicokredieten geeft,
1 efectrn die in bewaring zijn genomen in ondtrpand te geven,
3 het Gdmaatschap op te zeggrn omdat ze gern zakrn meer doen,

10 weinig zaken te dorn,

26 geen aanleiding te gevrn tot opmerkingrn,
10 geen aanleiding tc gevrn tot negatieve opmerkingen,164
15 nog ern nader ondercoek te vergrn

88 instellingen.

251



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Een somber beeld op het eerste gezicht. Bij 24 van de 78 leden is sprake van problemen, 13
bedrijven doen weinig zaken of liggen stil en de helft geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De
controle brengt heel wat aan het licht. Tegelijkertijd is het beeld te vaag om stellige conclusies
aan te verbinden. Hce sterk is een bedrijf datgeen aanleiding geeft tot opmerkingen? Hce groot
is het negatieve kapitaal en wat betekent `onvoldcende' liquiditeit. Afgezien van dit globale
inzicht geven de acties die het dagelijks bestuw onderneemt een nader inzicht in de problemen
van de provinciale commissionair.
Bedrijven die stilliggen of die bijna alleen zaken doen voor familie veracekt men het lidmaat-
schap op te geven. Dat levert in enkele gevallen een ellenlange correspondentie op omdat de
instelling het nog eens wil proberen. Als er geen verbetering in de toestand komt, volgt vrceger
of later de opzegging. In geval van liquiditeitsproblemen gaan de adviezen in de richting van:
opeisbare vertrouwde gelden proberen om te zetten in deposito's, huizen verkopen, hypotheek-
vragers veiwijzen naar hypotheekbanken, faciliteiten vragen bij (desnoods) een andere corres-
pondent, eigen effecten verkopen (zonodig met verlies).lbs In deze gevallen blijkt vaak dat de
leden de diagnose en de therapie wel kennen. De drang van het dagelijks bestuw is dan net
voldoende om in actie te komen. Een zaak die negatief staat en inteert (wat gefinancierd wordt
met geld van cliénten) krijgt het advies niet meer zoveel voor privé-dceleinden op te nemen en
een commanditaire vennoot te zceken. Die zaak wordt gered.166 Een zaak die negatief staat en
verlies blijft opleveren en waarvan de eigenaar 70 jaar is, adviseert men om met de activiteiten
te stoppen. Het tekort dat overblijfr moet aangevuld worden met het privé-vermogen van de
eigenaar en met dat van zijn echtgenote.167 In een hopeloos geval (liquiditeitsmoeilijkheden
wegens het overlijden van de geldgever en bovendien een negatieve kapitaalpositie) adviseert
het Bondsbestuw om onmiddellijk rechtskundige hulp te zceken, familie te hulp te rcepen,
creditewen een accoord aan te bieden en als lid te bedanken.1ós
Het beleggen van geld van cliënten in effecten verbiedt het Bondsbestuw streng en mcet in
bestaande gevallen zo snel mogelijk afgewikkeld worden. Alleen wanneer die cliënten familiele-
den zijn neemt men het niet zo hoog op.169 Een niet getolereerde misstand is een gebrek aan
voldcende scheiding tussen fondsen die in open-bewaargeving worden gegeven en fondsen die
aLs onderpand dienen. Eerstgencemde worden namelijk wel gebruikt als onderpand om geld te
kunnen lenen. Wanneer het Bondsbestuw er aanmerkingen op maakt, pleegt de betreffende
instelling zich wel te verdedigen door er op te wijzen dat de cliént toestemming tot dat gebruik
heefr gegeven. In zulke gevallen eist het dagelijks bestuw dan vervolgens dat die cliënt precies
moet weten wat hij dcet en dat hij een schriftelijke verklaring geeft. ~ ~o
Bij de kredietverlening komen gevallen voor waarin het dagelijks bestuw aanraadt onderpan-
den te vragen en ook wel om transacties schriftelijk vast te leggen. ~~~ Het komt ook voor dat de
eigenaar van de zaak of de directew van een naamloze vennootschap (soms de vrouw van de
eigenaar ofvan de directew) debiteur zijn zonder voldcende dekking. Men leent dan blanco van
de eigen zaak en ter mindere zekerheid van de crediteuren. In zulke gevallen eist het Bondsbes-
tuur dat de directew zich persoonlijk borg stelt voor de verplichtingen van de naamloze
vennootschap. l 72 Een enkelekeer poogt de Bond een zaak te redden door te bewerkstelligen dat
de zaken worden overgedragen aan een ander bedrijf. Die pogingen mislukken omdat degenen,
die de zaken over zouden mceten nemen, er niets in zien. i~s
Achteraf gezien blijkt het gedrag van het dagelijks bestuw bepaald te worden door enkele
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richtlijnen: wie geen zaken dcet voor het publiek maar bij voorbeeld voor familie of voor
zichzelf, kan geen lid van de Bond blijven. Instellingen die in een onhoudbare positie zitten,
mceten liquideren en het lidmaatschap opgeven. Zaken die te redden zijn, wijst men op de
mogelijkheden daartce en controleert men ookop resultaat. Misstanden die crediteuren nog op
een andere wijze in gevaar kunnen brengen, probeert men te verhelpen en verbiedt men. Het
dcel is eenvoudigweg: gezonde bedrijven waar de crediteuren geen gevaar lopen. Het effectief
ste wapen waarover het dagelijks bestuur beschikt om leden inproblemen op het gcede spoor te
krijgen, zijn de gesprekken. Voor veel Bondsleden betekent het collegiaal met deskundigen
kunnen bespreken van het eigen bedrijf, een stoot in de gcede richting. Menig commissionair
verlaat het kantoor van de Bond enkele ervaringen rijker. In die gesprekken toont het dagelijks
bestuur zich geduldig en uiterst vasthoudend. Gnduidelijkheden worden zo mogelijk tot op de
bodem uitgezocht en zwakke plekken legt men onverbiddelijk bloot. Vooral de bestuursleden
W.A. Rasch en Mr. M. de Mol weten klaarheid te scheppen in verwarde kluwens.
Uit de gesprekken die het dagelijks bestuur met de leden naar aanleidingvan de controle voert,
komt slechts incidenteel iets naar voren over de oonaken van de problemen. Incidenteel, want
men heeft er nauwelijks aandacht voor en is vooral gericht op de beschrijving van de situatie en
op mogelijke oplossingen. Oonaken die naar voren komen, zijn in termen van het dagelijks
bestuur vooral zorgeloosheid, waaghalzerij en onbenul gecombineerd met kwade kansen. Dat
brengt in deze geld- en effectenhandel al gauw risico's mee. Niet alleen voor de bedrijfseigena-
ren maar ook voor de cliënten met wier geld een en ander soms wordt gefinancierd. Een enkele
keer wordt als oonaak de concurrentie met de grootbanken gencemd, ook in de vorm van de
inleveringsplicht van effecten waar cliénten liever via een (anonieme) grootbank aan voldcen
dan via een klein kantoor. Een meerdere malen genoemde bron van moeilijkheden is verlies op
effectenbezit, gevolgd door pogingen om via speculatie dat verlies in te halen. Soms leidt dat tot
nog groter verlies. Crediteuren of bewaargevers lopen in die gevallen zonder het te weten
risico's. Bewuste oplichterij is het niet. Die ontdekt men in één geval. Een Bondslid beschouwt
dan een tegoed dat een cliént zich kennelijk niet meer bewust is aLs winst. Opzegging van het
lidmaatschap is het onmiddellijke gevolg. i 74
Na verloop van enkele jaren, sinds 1958, is iedere bank die daarvoor in aanmerking komt
gecontroleerd. Na die tijd verandert de gehanteerde methodiek. Men gaat meer tastend te werk
waarbij de in de loop der jaren verkregen wetenschap omtrent de zwakke positie van sommige
instellingen een practisch richtsncer vormt. Niet alleen de bedrijven zonder eigen externe
accountant controleert men (meestal commissionairs) maar ook die van de kleinere provinciale
banken met eigen externe accountantscontrole. Deze bedrijven controleert men om te begin-
nen met behulp van hun eigen verslaggeving. In principe is ieder lid controleerbaar en dus ook
de bedrijven van de bestuursleden. Maar bij de grotere provinciale banken doet men dat niet.
Men gaat er van uit dat daar het vak wordt uitgecefend in overeenstemming met de gcede
gebruiken en de waardigheid van het vak. Bovendien zou een Bondscontrole bij bijvoorbeeld
Pierson, Heldring 8c Pierson ofbij Mees 8c Zoonen bij deze firma's op aanzienlijke en begrijpelij-
ke weerstand stuiten, merkt J.M.G. van Lanschot op. Zijn firma valt trouwens ook niet onder de
controle.l 75 Ondanks de controle en de adviezen zullen toch een aantal instellingen mislopen.
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De Bondscontrole als vangnet naast het toezitht van de Nederlandsche Bank

In 1951 wordt het ontwerp voor een Wet Toezicht Kredietwezen (WTK) bij de Tweede Kamer

ingediend. Het Bondsbestuur is van mening dat de Bond zeker in aanmerking komt om

aangewezen te worden voor het toezicht op de provinciale commissionairs. Men acht zich zelfs

bij uitstek geschikt door de opgedane ervaring zowel bij de vooroorlogse als bij de naoorlogse

ledencontrole. i 76 Maar overleg mec de Nederlandsche Bank daarover komt niet tot stand. De

WTK treedt op 16 mei 1952 in werking. Hcewel berichten over de uitvcering van de wet via de

Nederlandse Bankiersvereniging het Bondsbestuur binnensijpelen,i~~ heerst er nogal wat on-

duidelijkheid. Het Bondsbestuur weet niet wat het tcezicht van de Nederlandsche Bank in-

houdt. Daar komt nog bij dat de Bank niet alle instellingen inschrijft. Men vermcedt dat de

controle beperkt is tot de gcede instellingen en dat de zwakke bedrijven nog vrijwel niet

gecontroleerd worden.178
Contact tussen Bank en Bond ontstaat pas in 1960 door en na de gebeurtenissen met een
commissionair in het noorden van het land. De Bank houdt zich in 1952 met deze instelling bezig
in verband met het onderzcek naar de vraag ofzij onder het tcezicht behoort te vallen. Daarvoor
komt deze naamloze vennootschap niet in aanmerking aangezien het hoofdbedrijf niet bestaat
uit het verlenen van bemiddeling bij de handel in effecten. De betreffende agent van de
Nederlandsche Bank ruikt mceilijkheden bij dit kantoor en suggereert einde 1954 een onder-
zoek te laten instellen. De Bank gaat daar niet op in. Achtergrond van de weigering is dat zij door
een onderzoek in te stellen bij een instelling die niet onder haar tcezicht valt, een verantwoorde-
lijkheid op zich neemt die in strijd is met wat in de WTK bepaald is. l 79 Zou zij het onderzcek wel
hebben uitgevoerd, dan was zij waarschijnlijk gestuit op de hopeloze tcestand zoals die beschre-
ven is in de cijfers over 1953. Nu is het de Bond die in maart 1955 de situatie ontdekt. Over 1954
bcekt het bedrijf wel een kleine winst maar blijft het onder nul (ongeveer 8.000 gulden). Daarbij
komt nog dat er een ongedekt krediet is van 75.000 gulden aan de directeur-eigenaar zelf.
Oor~aak van alles is de slechte gang van zaken na 1949 waaruit het bedrijf probeerde te
ontsnappen door speculatie. Voor de crediteuren is er ondanks dat alles geen direct gevaar
omdat de vader van de directeur-eigenaar 7 7.000 gulden renteloos stortte. Voor ongeveer
eenzelfde bedrag heeft de directeur een erfenis van zijn 88jarige vader te verwachten. Het is nu
de Bond die er voor zorgt dat de directeur borg gaat staan voor de verplichtingen van de
naamloze vennootschap zodat de crediteuren beschermd zijn. Vier jaren later, in 1959, blijkt de
naamloze vennootschap gefailleerd. De Bond acht het zijn plicht de curator te informeren
omtrent het bestaan van de borgstelling. Hij blijkt daarvan niet op de hoogte. ~ go
De Nederlandsche Bank die deze affaire volgt, raakt nu géinteresseerd in de Bondscontrole.

Gesprekken volgen en er komt een briefwisseling op gang. Voor de bestuursleden van de Bond

zijn die contacten van belang omdat zij daardoor op de hoogte raken van de aard van het

Banktoezicht. Onwetendheid op dat gebied leverde moeilijkheden op omdat enige zwak staan-

de Bondsleden zich bij opmerkingen van Bondswege over hun tcestand beriepen op de

omstandigheid dat uj door de Nederlandsche Bank gecontroleerd werden. Achtergrond daar-

van blijkt een wijziging in de WTK te zijn met betrekking tot de samenstelling van de groep

instellingen die onder tcezicht van de Bank valt. Die instellingen zijn (voor wat betreft het

tcezicht dat met de Bondsleden te maken heeft) te onderscheiden in handelsbanken en
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commissionairs.tSt Handelsbanken met een eigen vermogen van 100.000 gulden of minder
vallen volgens de WTK 1952 niet onder het tcezicht (afgezien van een overgangstijd van twee
jaar waarin die banken de norm alsnog kunnen halen). In de WTK 1956 ontbreekt de overgangs-
bepaling; de doorhaling van eerder ingeschreven instellingen die inmiddels niet meer aan de
norm van 100.000 gulden voldoen, wordt overgelaten aan het inzicht van de Banlc. Dit betekent
dat de kleine handeLsbanken buiten het tcezicht van de Nederlandsche Bank stonden en
staan. 182
Voor de commissionairs in effecten betekent de WTK 1956 een belangrijke verandering in
vergelijking met de WTK 1952. Voor de WTK 1952 vormen de commissionairs in effecten een
afzonderlijke grcep. De omschrijving daarvan is: `zij die in hoofdzaak hun bedrijfmaken van de
handel in effecten ter beune'. Motief voor het tcezicht is dat velen van hen deposito's en
rekening-courant saldi aannemen en dat zij voor de oorlog veelal effectenkredieten verleenden
terwijl zij herhaaldelijk ook andere kredieten geven. Zij treden op als bank en worden ook als
zodanig geclassificeerd als onderafdeling commissionairs in effecten (in 1955 zijn dat 25
instellingen). Voonover zij niet in belangrijke mate als bank optreden ofniet én geld aannemen
én krediet verlenen (afgezien van de mate waarin zij dat doen) worden zij als commissionair
gekwaGficeerd en vallen als zodanig onder het tcezicht (in 1955 een aantal van 210). Commissio-
nairs in effecten vallen dus in ieder geval onder het toezicht. Dit verandert met de invcering van
de WTK 1956. Daarin komen commissionairs niet meer voor als begrip. Een nieuwe groep is die
van de effectenkredietinstellingen. Dat zijn volgens de omschrijving degenen die hun hoofdbe-
drijf maken van de handel in effecten ter beune en tevens voldcen aan de definitie van
handelsbank. Bovendien moet hun kapitaal groter zijn dan 50.000 gulden. Is het kapitaal kleiner
dan vallen zij niet onder het tcezicht. In 1957 zijn 72 bedrijven als effectenkredietinstelling
ingeschreven. Heel wat minder dan de in totaa1235 (25 t 210) bedrijven die in 1955 onder twee
kwalificaties zijn ingeschreven. Het komt er op neer dat de commissionairs niet-handelsbanken
buiten het toezicht komen te vallen.las
Bosman bekommentarieert in 1958 deze gang van zaken in zijn dissertatie `De Wet Toezicht
Kredietwezen'. Volgens hem heeft de verandering plaats zonder dat men vaststelt dat er bij deze
groep werkelijk geen problemen liggen. Bij de behandeling van het wetsontwerp WTK 1956
komt de wenselijkheid van de verandering ter sprake. De regering erkent dat er mogelijk
problemen liggen maar wil er verder geen oordeel over uitspreken. Onbevredigend meent
Bosman. Hij is zelf de mening toegedaan, in navolging van C. Scheffer, dat er bij de nu van
tcezicht uitgesloten grcep commissionairs wel degelijk problemen zitten. Die commissionairs
hebben immers gelden van anderen onder zich. Volgens hem had men er beter aan gedaan de
oorspronkelijke opzet zoals die van de WTK 1952 te handhaven. De enige venachtende
omstandigheid die Bosman aanvoert, is dat het toezicht in de praktijk zo moeilijk uitvoerbaar
is.ts4 Dat blijkt ook uit de Bondservaringen. Maar daar blijkt allerminst uit dat controle
onmogelijk is. Er komen wel degelijk misstanden boven water die anders verborgen waren
gebleven.
Vast staat dat de Nederlandsche Bank ten tijde van de indiening van het wetsontwerp en de
behandeling daarvan op de hoogte is van het bestaan van de Bondscontrole. Via jaarverslagen
van de Bond, via contacten met leden van de Bond, door zeker één persoonlijk contact en ook
door een schrijven waarin de Bond de ervaringen met de controle uiteenzet. Het is de
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Nederlandsche Bank waarop de minister zich baseert in zijn motivatie dat `een groot aantal
commissionairs niet in belangrijke mate hun bedrijf maken van het aannemen van gelden à
déposito en van kredietverlening'. Dat is namelijk de reden waarom ze buiten het tcezicht
komen te vallen.185 Het is een kwestie van afweging derhalve waarin men de mate van

belangrijkheid niet groot genceg acht en buiten beschouwing laat dat de commissionairs ook

zonder het bankbedrijf uit te cefenen gelden van derden beheren. Het is de vraag of het
resultaat van de afweging hetzelfde zou zijn geweest wanneer men de exacte resultaten van de
Bondscontrole in aanmerking zou hebben genomen. Aangenomen dat men die kende, wat niet
zeker is. De Bondsjaarverslagen geven weliswaar aan dat er slechte posities zijn. Maar dat bij een
derde deel van de Bondsleden die men in de eerste drie jaren controleert de zaken niet in orde
zijn, weet de Bank in ieder geval op grond daarvan niet.
Gevolg van de wetswijziging van 1956 is dat de Bondscontrole in belang toeneemt. Het is niet
meer alleen een vangnet voor de kleine handelsbanken maar sinds de wetswijziging ook nog
voorde kleine effectenkredietinstellingen envoorde commissionairs diebuiten het tcezicht van
de Nederlandsche Bank staan. Vanzelfsprekend alleen voorzover het Bondsleden zijn, d.w.z.
alleen voor de instellingen buiten Amsterdam en Rotterdam. In ieder geval tot de eerste
contacten met de Nederlandsche Bank in 1960 controleert de Bond ook de leden die onder de
werking van de WTK vallen. Men kent de draagwijdte van het Banktcezicht dan nog niet. Maar
ook na de besprekingen met de Nederlandsche Bank blijft men die leden controleren. De Bank
zelf wijst er op dat de bezceken door haar accountants niet als controles en zeker niet aLs
volledige controles mogen worden bestempeld. Het zijn eerder `investigations'. Perfecte contro-
le is volgens haar meestal niet mogelijk omdat de volledigheid van de verplichtingen van een
instelling mceilijk vast te stellen is. Dit levert vooral moeilijkheden op bij kleinere instellingen
waar nu eenmaal geen sprake is van een voldcende functieverdeling en van een behoorlijke
interne controle. Wat dat betreft stuit zij op dezelfde onmogelijkheid als de Bondsaccountant.
Belangrijker zijn de sanctiemogelijkheden. Met zoveel woorden geven de woordvcerders van de
Bank te kennen dat de Bond over effectieve wapens beschikt om misstanden recht te trekken.
De Bond kan immers het lidmaatschap intrekken van leden die adviezen niet opvolgen. De Bank
zelf heeft slechts een uiterste machtsmiddel in de vorm van publicatie van het feit dat een
instelling weigert hau richtlijnen op te volgen. Maar een dergelijke publicatie acht men een
uiterste stap. ~ 86
Behalve tot uitwisseling van informatie leiden de contacten met de Bank ook tot een afspraak.
De Bond biedt aan om de Bank in kennis te stellen van ongewenste situaties die hij ontdekt bij

leden die ook onder het Banktcezicht vallen. Dit zal in de tcekomst slechts een enkele keer
voorkomen. Er zijn namelijk niet veel Bondsleden die onder het toezicht vallen. In 1960 zijn
bijvoorbeeld slechts tien van de 142 bij de Bond aangesloten instellingen als effectenkredietins-
telling onderworpen aan het toezicht. ~ 8~ Het doorgeven van informatie aan de Nederlandsche
Bank houdt overigens niet meer in dan de mededeling dat de Bond van mening is dat een nader
onderzcek door de Bank wenselijk is. De Bank, van haar kant, wenst geen informatie te
verstrekken en ook niet blootgesteld te worden aan pogingen tot het verkrijgen van onderhand-
se informatie, aangezien zij door de WTK tot geheimhouding verplicht is. Een eerste door de
Bank aldus opgevatte poging tot losweken van informatie door Bondssecretaris Mr. DJ.
Veegens wordt in de kiem gesmoord. Wel is de Bank bereid om, wanneer zij daartoe aanleiding
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aanwezig acht, door haar onderzochte kredietinstellingen in ovenveging te geven en eventueel
te adviseren om aan de Bond mededeling te dcen van het feit dat de Bank bezwaren heeft tegen
haar gestie met betrekking tot haar solvabiliteit en liquiditeit. Het voordeel van een dergelijke
procedure is dat eventuele saneringsacties onder auspicién van de Bond plaats kunnen vinden
en dat voor eventuele sancties de disciplinaire maatregelen van de Bond toegepast kunnen
worden.
Delegatie van het tcezicht aan de Bond, zoals dat bij de spaarbanken en de boerenleenbanken
gebeurt in de vorm van tcezicht door de Nederlandse Spaarbankbond, respectieveGjk de
centrales van de boerenleenbanken, acht de Bank vooralsnog niet te verwezenlijken. Er is nog
niet voldoende ervaring met de beoordeling van de liquiditeit en de solvabiliteit van de
effectenkredietinstellingen. Daarnaast is de Bond niet een door de minister van Financiën
aangewezen representatieve organisatie. Dit is niet alleen een formeel bezwaar. De vraag is ook
ofdie delegatie wel practisch wenselijk is, gezien de tegenstand tegen eigen controle bij de twee
zusterverenigingen. Die maken met de Bond deel uit van de Nederlandse Organisatie van het
Effectenbedrijf, de voor de effectenkredietinstellingen aangewezen representatieve organisa-
tie.igg

Eruaringen met en verandering in de controleo~zet na 1960

De controles in de jaren vijftig leiden tot elf opzeggingen van het lidmaatschap en tot twee
royementen. In de jaren daama zullen om die reden nog enkele instellingen het lidmaatschap
verliezen. Het meest spectaculaire geval is dat van een commissionairsfuma te 's-Gravenhage,
maar ook de andere gevallen baren meer opzien dan die in de jaren vijftig. ~ 89
De contacten tusen de Bond en deze firma dateren al vanaf 1953. Uit de Bondscontrole blijkt dat
de firma geen onderscheid maakt tussen bewaargeving- en in onderpand afgeven van effecten.
Het kapitaal van het bedrijf is onvoldoende, de boekhouding onvolledig en de accountant
maakt een onbetrouwbare indruk. De Bond stuurt de eigen accountant voor ondetzcek naar de
fuma. De fimia is niet bereid inlichtingen te verstrekken en ook niet om aanwijzingen op te
volgen. Royement is in 1954 het gevolg daarvan. Maar de Commissie van Beroep handhaaft in
hogerbercep het royement niet. ~~ De firma belooft namelijk alle medewerking. Achteraf blijkt
zij zich daar niet aan te houden en doet zij de beloftes pas gestand na lang trekken en dan nog
niet onberispelijk. Zij maakt in de volgende jaren behoorlijke winsten. In 1958 gaat het kapitaal
desondanks achteruit ten gevolge van privé-disposities die groter zijn dan de winst. De boekhou-
ding verbetert wel maar is nog lang niet gced. Einde 1959 is de situatie als volgt te karakterise-
ren: het eigen vermogen bedraagt 127.000 gulden waarvan 106.000 vastgelegd is in deelnemin-
gen. De kredietverlening op onderpand van effecten heeft een omvang van 2,5 miljoen gulden.
De effecten zijn kennelijk herbeleend bij correspondenten. Het Bondsbestuur meent dat de
debiteurencijfers tenopzichte van het kapitaal buiten elke verhouding zijn. Daarnaast vertrouwt
men de zaak niet. Er zit een luchtje aan, hcewel de accountants van de Bond geen onregelmatig-
heid kunnen ontdekken. Hun onderccek leidt tot steeds dieper boren maar niet tot het
opsporen van onjuistheden.
Omstreeks het begin van 1962 raakt de firma in financiéle mceilijkheden. De fiscale recherche
komt op het spoor van omvangrijke malversaties en de fumanten worden door de justitie
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gearresteerd. Achteraf blijkt dat de accountant van de Bond net op het punt stond te ontdekken
dat hij om de tuin werd geleid. Eén van de relaties van de firma - genaamd Jansen - die
effectenondetpand voor een bedrijfskrediet zou hebben gegeven, blijkt niet te bestaan.19~ Het
interessante van de zaak is dat de firma de zaken weet te verbergen ondanks herhaalde en
gedurende een lange reeks van jaren gevcerde besprekingen en gedane ondencekingen.
Ondanks alle moeite van het dagelijks bestuur en de accountants blijkt de controle niet bestand
tegen de rekpartijen en ontwijkende manoeuvres die dit effectenkantoor weet op te brengen.
Het is typisch een geval waarop men doelt bij de bewering dat geen waarborg mogelijk is. Ook
de Nederlandsche Bank kan de affaire niet voorkomen ondanks de maatregelen die haar
volgens de WTK ter beschikking staan (het gaat om een geregistreerde instelling) en ondanks
het signaal dat de Bond haar gaf en dat zij ook aLs waarschuwing opvatte.192
In verband met bovenstaande kwestie besluit het Bondsbestuur een andere kcers te gaan varen
inzake de ledencontrole. Aanleiding daartce is ook het bij veel, soms zeer zwakke leden
aangetroffen grote en merendeels speculatieve effectenbezit. Het is te groot in verhouding tot
het eigen vermogen van die instellingen. Door speculatie tracht men zich een inkomen te
verwerven dat het bedrijf zelf niet op kan leveren. Wanneer het dagelijks bestuur er aanmerkin-
gen over maakt zegt men het effectenbezit af te zullen stoten. Dat gebeurt dan ook wel. Maar bij
nieuwe controle blijkt men opnieuw effecten gekocht te hebben en soms nog meer dan ten tijde
van de eerste controle werden aangehouden. In het algemeen toont men een tekort aan besef
voor de ernst van de gesignaleerde misdragingen. Aan de door de Bond gestelde eisen voldcet
men zodoende veel te traag en soms nauwelijks voldoende. Dit geldt ook voor het bij coirespon-
denten in Amsterdam in onderpand geven van effecten die door cliënten in open bewaring zijn
gegeven. Meestal beweert een lid dan mondeling tcestemming van de bewaargever te hebben.
Dat op zich leidt al tot ernstige kritiek op de instelling maar erger is nog dat men aan de door de
Bond gestelde eis van schriftelijke vaststelling meestal niet per omgaande voldcet. Andere
moeilijkheden die de Bond ontmoet, zijn de gevallen waarin leden vrijwel alle kredieten blanco
hebben verstrekt. De mogelijkheid een bedrijf dat zo opereert weer op gezonde basis te brengen
blijkt in de praktijk vrijwel nihil.
De nieuwe koers die het bestuur inslaat bestaat nu hierin dat men in hopeloze gevallen over zal
gaan tot royement. Onder hopeloos is in dit verband te verstaan dat er geen mogelijkheid is tot
verbetering binnen afzienbare tijd. Hopeloos noemt men ook de situatie van instellingen die de
adviezen niet voldoende ter harte nemen. In verband met de nieuwe kcers verandert ook de
accountantscontrole. De accountants moeten sterker de nadruk leggen op misstanden en al bij
het ondercoek aankondigen dat sommige misstanden voorde Bond aanleidingzijn de betreffen-
de instelling te royeren. Zij kunnen voortaan zonder tussenkomst van het dagelijks bestuur zelf
een termijn aangeven waarbinnen de ongewenste tcestanden moeten zijn opgeheven en na die
termijn opnieuw controleren. Zijn de wantoestanden dan nog niet opgeheven, dan heeft het
Bondsbestuur terstond een basis voor eventuele stappen. Zij zullen voortaan ook niet meer
spreken van een `bevredigend resultaat' wanneer dit voor het grootste deel afkomstig is van op
eigen effectenbezit gemaakte kcerswinst terwijl de winst uit het eigenlijke bedrijf (de provisie uit
de effectenhandel) onvoldcende is.19~
Voor twee commissionairs in Zeeland betekent de straffere kcers in 1962 het royement.
Gronden daarvoor zijn het verbinden van in open bewaargeving toevertrouwde effecten en
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blanco kredietverlening bij beide instellingen. Eén van hen maakt zich bovendien schuldig aan
speculatie in effecten voor eigen rekening maar met vreemd geld (in 1960 weet hij daarin een
omzet van 567.000 gulden te behalen).i`~
Langzamerhand verandert de procedure van de controle. Het accent verschuift van besprekin-
gen tussen het dagelijks bestuur en de leden naar meer correspondenàe met de leden. De
waarschuwende taak komt meer bij de accountants te liggen. In het algemeen komt het er op
neer dat men een instelling eens in de twee à drie jaar onderzcekt en wanneer extra tcezicht
nodig is ieder jaar. Daarnaast zijn er voortdurende contacten met enkele leden. De verandering
in beleid is niet het enige dat de controle een ander gezicht geeft. Het zijn ook andere
bestuursleden die de controle gaan uitvoeren. Degenen die de controle opzetten en uitvceren
tot die ten slotte het hele ledenbestand omvat zijn: Mr. S.H. van Groningen, A.S. van Ommeren
envooral W.A. Rasch en later ook Mr. M. de Mol. Aangevuld met J.A. Sillem (N.V. Bankierskan-
toor Van Lissa 8c Kann, 's-Gravenhage) functioneren de laatste twee bestuursleden ook als
controlegrcep in het begin van de jaren zestig. Hun opvolgers die binnen het nieuwe beleid
werken zijnJ.M.G. van Lanschot, Mr. Tj.H. Kingma, en niet veel later ook LH. Wurft)ain (Vlaer
8c Kol, Utrecht), Mr. J.W. van Groningen (Sallandsche Bank, Deventer), J.C. van L.anschot en in
het begin van dejaren zeventig Mr. Ph.C.M. van Campen. De continue factor tot en met 1968
wordt gevormd door de aanwezigheid van de Bondssecretaris Mr. DJ. Veegens, die in 1969 als
Bondssecretaris door Mr. C.D. van Boeschoten wordt opgevolgd.

Het effect van het Teixeira-spook. Hernieuwd contact met de Nederlandsche Bank

Grote opschudding wekt in 1966 de déconfiture van de commanditaire vennootschap Gebr.
Teixeira de Mattos te Amsterdam. Voor de Bond is daarbij vanbelang dat het N.V. Bankierskan-
toor Burlage 8c Co. te's-Gravenhage erbij betrokken is. Die is lid van de Bond. Alle aandelen zijn
eigendom van Gebr. Teixeira de Mattos. Burlage werd regelmatig gecontroleerd door de Bond.
Er was nooit reden tot het nemen van maatregelen.
Tot maart 19661open de crediteuren geen enkel gevaar. Daarna verandert dit, onder andere
omdat Burlage op advies van Teixeira twee grote ongedekte kredieten verstrekt. Het Bondsbes-
tuur reageert slagvaardig. Men besluit de controle op de leden te intensiveren en de leden nog
eens te adviseren omirent de wijze van handelen met betrekking tot in open bewaargeving
gedeponeerde effecten. Men dient een nummeradministratie bij de houden zodat te allen tijde
kan worden vastgesteld welke effecten aan welke cliënten toebehoren. Voorts benadrukt het
bestuur dat in open bewaargeving genomen effecten niet mogen worden herbeleend, tenzij en
voorzover de cliënt debet staat. Men adviseert de leden voorts om in gevallen, dat hun instelling
in mceilijkheden dreigt te raken contact op te nemen met het dagelijks bestuur of inet de
vootzitter om na te gaan of in gezamenlijk overleg de gevaren kunnen worden gekeerd.195 Op
de tweede plaats besluit het Bondsbestuur tot een tegemcetkoming aan de crediteuren van
Burlage. Eén motiefdaarvoor is dat Burlage een fatscenlijk beheerd kantoor was. Tweede is het
belang van het aanzien van de geld- en effectenhandel. Het is twee jaar lang niet zo duidelijk wat
het de Bond precies zal gaan kosten. Uiteindelijk blijkt dat mee te vallen: het kost hem niets.l9s
Het Teixeira-spook heeft meer gevolgen. De Nederlandse Bankiersvereniging wil scherpere
toelatingseisen voor haar lidmaatschap invceren. Daaronder: verplichte balanspublicatie voor
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alle leden, een gcedkeurende verklaring door een externe NIVA- ofVAGA-accountant en eisen
aan de grootte van het kapitaal. Voor de Bond is dit nogal bedreigend. Verplichte balanspublica-
tie kan bij kleinere instellingen averechts werken. De resultaten kunnen bij zo'n instelling
jaarlijks nogal wisselen. Zijn zij een keer ongunstig, dan leidt publicatie tot onrust en misschien
tot afbraak van het bedrijf. Daarnaast is controle door een externe accountant voor vele
bedrijven een te zware financiële belasting. Dan nog blijft het trouwens de vraag of inen een
gcedkeurende verklaring zal krijgen omdat daarvoor de organisatie aan hoge eisen mcet
voldoen. De Bond probeert afremmend op te treden. Ook al zijn veel Bondsleden geen lid van
de Bankiersvereniging, dan nog zullen zij nadelen ondervinden van de verplichtingen die de
Bankiersvereniging in wil vceren. Zij zullen immers in de ogen van het publiek voortaan
minderwaardig zijn. Voor de Bondsleden die wel lid zijn van de Nederlandse Bankiersvereni-
ging, zijn de verplichtingen overbodig omdat de Bond een veel effectiever preventief en
repressief tcezicht heeft dan door de maatregelen van de Bankiersvereniging ooit zal kunnen
worden bereikt.
Het alternatief in de vonn van een eigen ledencontrole durft de Bankiersvereniging echter niet
aan. De verantwoordelijkheid is te groot en de leden zijn er tegen gekant om zich door
medeleden te laten controleren. Dic komt de Bond slecht van pas aangezien ledencontrole voor
de leden beter uit zal pakken dan het stellen van strenge eisen aan het lidmaatschap. Het is
daarom dat de Bond, op initiatief van Mr. Tj.H. Kingma, aan de Bankiersvereniging voorstelt
eenzelfde soort controle als die van de Bond in te vceren maar die dan te laten verrichten door
de accountantsdienst van de Nederlandsche Bank.197 Dat voorstel neemt de Bankiersvereniging
niet over.
Een andere bedreiging voor de Bondsleden komt van de zijde van de Nederlandsche Bank. Het
Bondsbestuur rekent er op dat bij de voorbereiding van een wijziging van de WTK wordt
overwogen de externe controle als voorwaarde te stellen voor registratie van een instelling. Het
gevaar voor Bondsleden zonder externe accountantscontrole is dat zij buiten het tcezicht zullen
komen te vallen. Zij lopendan de kans in de ogen van het publiek te degraderen tot tweederangs
banken.19S Een oplossing komt in zicht wanneer de Bank belangstelling toont voor de suggestie
van Bondsvoorzitter LH. Wurfbain om bij haar toezicht gebruik te maken van de onderzceken
die de Bond bij zijn leden instelt. Wellicht zijn die als next-best te aanvaarden in de gevallen dat
externe accountantscontrole onmogelijk is. i 99 Indien de controle op enigerlei wijze aande Bond
wordt gedelegeerd voor diens leden, dan dient zij naar de mening van het bestuur te worden
uitgebreid ten aanzien van die leden wier bedrijf, bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen, geen
volledige externe accountantscontrole kan laten verrichten.2~ De Bank zelf dringt aan op
zogenaamde dynamisering van de controle. Daaronder verstaat zij het doorlopend volgen van
de bedrijfsgebeurtenissen zodat de accountants hun oordeel kort na het boekjaar kunnen
uitspreken. Naar mening van de accountant H. van Seijen RA., die belast is met de uitvoering
van en het tcezicht op de onderzoeken bij de Bondsleden, kan dit nut hebben wanneer daardoor
sneller misstanden worden gesignaleerd. Voor het overige is dynamische controle vooral van
belang om op korte termijn een oordeel uit te kunnen spreken over de jaarrekening van grotere
bedrijven die snel na afloop van het jaar publiceren. Die controle is met name gericht op een
oordeel omtrent behaalde resultaten. Bij de Bond daarentegen heeft de controle op de eerste
plaats betrekking op de balanspositie. Uitbreiding van de controle waarnaar de gedachten van
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het bestuur uitgaan, stuit afop het ontbreken van een gced functionerende interne organisatie
waaraan ook eigenaars-firrnanten zich mceten onderwerpen zonder dat er mogelijkheden zijn
dat zij die organisatie opzij schuiven. Een dergelijke inrichting is bij veel leden niet mogelijk, ook
niet wanneer de Bond stringente voorschriften zou geven. Volledige externe accountantscon-
trole is daarom alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk.201
Afgezien van de mceilijkheid van controleverscherping zijn er nog andere kanten aan een
eventuele delegatie. Weliswaar krijgt de Bond een sterkere positie maar daarnaast een zoal niet
juridische- dan wel morele verantwoordelijkheid ten opzichte van het publiek. Die weegt des te
zwaarder omdat de controle onvolledig bGjft. Krijgt de concrole een wettelijke sanctie, dan zal
het publiek de Bond er op aankijken wanneer het bij een Bondslid mis loopt. Men zal
verwachten dat de schade voor crediteuren wordt opgevangen. Daarvoor zal de Bond dan
moeten reserveren. Positief weegt dat de ervaringen sedert 1951 uitwijzen dat het risico niet
bovenmatig groot is. Doorslaggevend is tenslotte dat langs deze weg enige mate van tcezicht op
de kleinere instellingen mogelijk blijft en hun bestaan niet in gevaar komt, vooropgesteld dat de
Nederlandsche Bank instemt met onvolledige controle door de Bond.202 Nader onderzcek leidt
tot de conclusie dat voor zes Bondsleden de delegatie een oplossing kan betekenen. Wanneer bij
een herciene WTK externe controle voorwaarde wordt, zullen deze nu geregistreerde instel-
lingen buiten het tcezicht van de Nederlandsche Bank vallen.20g Een klein aantal maar het
belang is voldoende groot om het overleg met de Bank voort te zetten.
Enkele maanden later stagneren de besprekingen. Overleg is voorlopig niet meer zinvol
aangezien de voorbereiding van de nieuwe WTK op andere problemen stuit die buiten dit
bestek vallen.2~

Laatstejaren van controle

Een aantal zaken vragen nog de uitvcerige aandacht van het dagelijks bestuur. Allereerst de
merkwaardige gang van zaken rondom een bank te Haarlem. Die houdt de Bond herhaaldelijk
aan het lijntje met mededelingen omtrent plannen die zouden bestaan om de bank de vorm van
een naamloze vennootschap te geven. Dan komen er onverwachte publikaties in de pers over
onregelmatigheden bij deze instelling. De Bond biedt steun aan onder voon.vaarde dat de bank
surséance van betaling vraagt om een ordentelijke afwikkeling te krijgen. Het merkwaardige
van de zaak isdat de firma daar niet op in gaat. De bankgaat in liquidatie en biedt de crediteuren
aan twintig procent van hun saldo uit te keren op voorwaarde dat men gedurende een termijn
van drie maanden geen verdere uitkering verlangt. Daarop verliest hij het Bondslidmaatschap.
De reden van het merkwaardige gedrag is niet bekend. Het Bondsbestuur acht het niet
uitgesloten dat daaraan ten grondslag ligt dat de bank wordt geholpen door lieden die op
gefingeerde naam een rekening hebben lopen. Die zouden bevreesd kunnen zijn dat er bij
surséance te veel wordt uitgezocht.
In 1970 failleert een commissionair in Zeeland. De Bond ontneemt hem het lidmaatschap. Door
hem verstrekte jaarstukken blijken achteraf onjuist. Het laatste probleemgeval waarmee de
Bond zich jarenlang bezig houdt betreft een fuma waarbij in februari 1971 ernstige moeilijkhe-
den dreigen. Het kapitaal is weg. De kredieten zijn niet goed gedekt en in open bewaargeving
gegeven effecten blijken tot onderpand te dienen. Het is een ontnuchtering voor het Bondsbes-
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tuur aangezien men deze firma als degelijk beschouwde. Het schijnt dat er een gat in het eens zo
aanzienlijke vermogen is geslagen door successie- en inkomstenbelasting, verdeling van het
vermogen over meerdere kinderen en door koersverliezen. De afloop van deze zaak vernemen
wij niet meer uit de Bondsgeschiedenis.2o5 De Bondscontrole loopt namelijk in 1978 ten einde.
Alle daarvoor in aanmerking komende Bondsleden treden dan tce tot de Vereniging voor de
Effectenhandel.
Van 1951 tot 1973 beëindigen in totaal 18 leden het lidmaatschap naar aanleiding van de
controle, vijf wegens een niet te verbeteren positie, vijf omdat zij geen zaken meer doen of
uitsluitend voor zichzelf of familie, één wegens oplichting van een cliént, één wegens malversa-
ties (en misleiding van de Bond) en zes omdat zij zich niet willen onderwerpen aan controle,
aanwijzingen van de Bond niet willen opvolgen of een administratie voeren die controle
onmogelijk maakt.2o~

5. Leden en bestuur

De laatste leden

Het aantal van 624 leden (stemgerechtigde kantoren) dat de Bondin 1974 telt, is ruim twee maal
zo groot als het ledental in 194 7.207 De tegenstelling methet einde van de Bond in 1974 is slechts
schijn. Want achter de getallen gaan twee contrasterende bewegingen schuil. Allereerst de
terugloop van het aantal zelfstandige kantoren gedurende de gehele periode en daarnaast sinds
1962 de tceloop van het aantal boerenleenbanken. Zonder de bcerenleenbanken verandert het
aantal zelfstandige kantoren van 239 in 1947 naar 34 per 1 januari 1974.
In grote lijn is dit het vervolg op de eerdere ontwikkeling en vormt het de afspiegeling van de

concentratiebeweging in het bankwezen die begint in de eerste wereldoorlog. Voor de banken

en bankiers kwam dat al uitgebreid ter sprake. De andere omvangrijke grcep onder de leden
staat bekend als provinciale commissionairs. Hun aantal is mceilijk te schatten en verandert, al
naar gelang het aangelegde criterium. Beperkt men de grcep totdegenen die geen lid zijnvan de
Nederlandse Bankiersvereniging, die als tcelatingsnorm in de praktijk een kapitaal van 100.000
stelt, dan gaat het om 51 van de 96 Bondsleden. Rekening houdend met banden met andere
instellingen resteren als zelfstandige commissionairs 38 bedrijven. Daarvan zijn er een dertiental

die in relatief belangrijke mate bankzaken doen. Zodoende is het aantal zelfstandige provinciale
commissionairs in 1967 te schatten op 25.208 Het is een groep die ooit omvangrijk was en die
eerder, in de jaren vijftig, het leeuwendeel uitmaakt van de meer dan honderd leden waar de
Bond een accountantsonderacek laat instellen. Het zijn grotendeels bedrijven die geen eigen

externe accountantscontrole hebben. Voor henzelf is dat niet nodig aangezien de eigenaar ook

de beheerder is. Meestal zijn het namelijk éérunansbedrijfjes waarbij de eigenaar soms de
assistentie heeft van één (zoon) ofhooguit enkele medewerkers. Bovendien zijn deze Bondsleden
gezien hun beroep in veel gevallen zelf in staat om een jaarrekening en aangifte voor de
belasting op te stellen. Afgezien daarvan kan men gezien de rentabiliteit de kosten van een
accountant niet dragen.
De meeste van deze leden doen effectenzaken d.w.z. handel en bewaring en beleggingsadviezen.
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Figuur Vll Leden en etemgercchtigde kantorcn van de Bond van 194b1974 ( per ult.).

2800~

2400

2000

1600

1200

800~

400

r

ledrn (alle vestigingrn meegeteld)

s[emgcrechtigde kan[orrn (d.w.z allern de hoofdvestigingrn)

1945 1948 1951 1954 1951 1960 1963 1966 1969 1972 1975

Bron: bijlage XIV

Eén van de leden heeft zelfs een tikkerapparaat dat via de verbinding met de Amsterdamse
beurs de koersen doorgeeft. Daarnaast zijn er zaken als vermogensbeheer, bijhouden van

administraties, verzorgen van belastingaangiften, assuranties en makelaardij. Eén van de leden

exploiteert een reisbureau en oefent een advokatenpraktijk uit. Ook bankzaken komen voor
maar dan meestal voor particulieren (om een garage te bouwen bijvoorbeeld) en een enkele
keer eenbedrijfskrediet. Onder hen zijn ook degenen die door de controle op welke manier dan
ook het lidmaatschap verliezen. Toch is verder meestal de met de pen gevcerde administratie in

orde en houdt men intensief tcezicht en controle vooral met betrekking tot het effectenbeheer.

Vestigingsplaats is de duurdere buurt wat evenals de degelijkheid van het pand en de inrichting

ervan vertrouwen bij de cliënt wekt. Daaronder hoort ook de - in ieder geval op het oog -
deugdelijke kluis. Effecten zijn namelijk daadwerkelijk aanwezig en mogen op elk moment van
de dag door de cliént worden nagezien. De cliënt is de gewone man, degene die om een praatje

verlegen is, de rentenier maar ook de ambtenaar van de diplomatieke dienst. De banken, dan in

het centnun van de stad gevestigd, zijn nog niet ingesteld op deze grcep mensen. De omvang

van deze bedrijven is niet in één getal te vangen. Balanstotalen variëren van 50.000 gulden tot 1

miljcen met één uitschieter van 8 miljcen: een bedlegerige commissionair die alles van effecten

weet en een eigen effectenbezit heeft ter waarde van 7 miljoen.2~
Natuurlijk zijn het de algemene economische omstandigheden die er voor zorgen dat de meeste
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commissionairs en ook de effectenafdelingen van banken tot einde 1953 nauwelijks of niet
lonend kunnen werken. Dan is de teruggang in het ledental ook het snelst van de hele
naoorlogse periode.210 Zo erg, dat Bondsleden in weerwil van de traditie van het vak reclame
noodzakelijk achten, revolutionair in vergelijking met nog niet lang vervlogen tijden.211 Wan-
neer het daarna minder slecht gaat in de effectenhandel, krijgt de provinciale commissionair er
toch steeds minder deel aan. Voor hem is er geen plaats meer wanneer de banken zich tot het
publiek gaan wenden. Meestal verlopen de zaken tot de omzet verdwenen is. Overdoen van de
zaak is er slechts voor een enkeling bij.
De groep van 25 die wij in 1967 tellen zijn de laatste provinciale commissionairs waarvan een
deel nogjaren verder zal gaan en in het begin van dejaren zeventig lid wordt van de Vereniging
voor de Effectenhandel:

Tabel XXI: Zelfatandige provinciale commisaionaits in 1987212

PJ. van Bonel, Schoondijke
Bijlsma 8e Co., Den Haag
Fa. van Dam, Wijk bij Duutstede
J.e. Eckhardt, Terneuzen
Effectrn- en Credietbank N.V., Den Haag
N.V. Effectenkantoor A.F. d~Iarvant, Drn Haag
N.V. 's-Gravenhaagsch Kantoor Mulié 8c Co., Den Haag
Van Halem 8c Co's Bank C. V., Haarlem
v.d. Hout 8c Co's Bank C.V., 's-Gravenzande
Hoving 8e Luursema, APPingedam
N.V. Internationale Effecten en Credietbank, Drn Haag
N.V.A.G. Kipp's Effectenkantoor, Den Haag
Van der Meer 8e Co., Middelburg
EffectenkantoorJ.A. Meijs, Breda
P.G. Cwervliet, Baarn
G.Schaaf,Badhoevedorp
J. Schagen, Hoorn
P. Vogel, Molenaarsgraaf
M.M. Vos, Vrijhceve-Capelle
Administratiekantoor v~h De Witstein Pfister 8t Co., Drn Haag
Bankierskantoor F.H. v.d. Wid N.V., Drn Haag
Effectenkantoor N.V. Wichers, Gtntringrn
Wutpel's Effectenkantoor, Bussum
W. Zeyl 8c Zoon, Sneek
N.V. Zuid-Nederlandsch Emissie, Administratie- en Effectenkantoor, Den Bosch

Een enkeling, bank ofcommissionair, meldt zich nog in dejaren zeventig aan aLs lid. Daaronder
zijn bedrijven, geleid door mensen met jarenlange ervaring in de geld- en effectenhandel:
Menno van der Heiden N.V. te 's-Gravenhage en de Randstad Bank N.V. te Zeist.21s
Geheel in tegenstelling daarmee is de aanvrage in 1972 van degene met een aanzienlijk kapitaal
die zijn kuikenbrcederij en opfokbedrijven gezien het ongunstige financiële klimaat in de
pluimveehouderij langzamerhand wil ombouwen naar de geldhandeL Die aanvrager wijst men
afwegens gebrek aan ervaring.214 Met de leden-boerenleenbanken heeft de Bondsorganisatie
weinig bemceienis. De toelating van die banken is voornamelijk een zaak van hun centrales die
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er op tcezien dat er een minimale omzet in effecten is van 200.000 gulden. Hun aantal maakt
indruk. Het beloopt in 1974 ongeveer 600, bijna het hele ledenbestand van de Bond en circa de
helfr van het aantal boerenleenbanken op dat moment.2t5

6. Laatste jaren en einde van de Bond

Strijdtoneel ruordt schouwtoneel

Na het eenmaal bereikte rechtsherstel in 1947 ontplooien de activiteiten van de Bond zich
hoofdzakelijk in twee richtingen. Daaronder valt op de eerste plaats de opzet en ontwikkeling
van de ledencontrole. Op de tweede plaats bevecht men onder leiding van Mr. S.H. van
Groningen een plaats in de organisatie van de effectenhandel die leidt tot de NOE. Daarna,
sinds 1955, is de eigen activiteit van de Bond op dit terrein practisch gesproken van weinig
betekenis. Eerdere strijdpunten van gewicht zoals het remissiers-vraagstuk, de forensen-kwes-
tie, de V.O.R en de concurrentie door de Nederlandsche Bank kruisen het pad van de Bond niet
meer. Daaruit vlceit tevens de harmonieuze verhouding tussen bestuur en algemene ledenver-
gadering voort. Er zijn geen vraagstukken meer die de emoties hoog kunnen dcen oplaaien.
Opvallend als nieuwe vanzelfsprekendheid in tegenstelling tot in het interbellum, is de accepta-
tie van bestuursleden die grootbanken vertegenwoordigen. Het wijst nog eens op de onherrce-
pelijke plaats van de grote banken in de provincie. Bestuurswisselingen voltrekken zich voort-
aan zonder strubbelingen. Wat blijft is de uittocht en intocht van bestuurders wanneer dubbele
vertegenwoordiging van een bank dreigt te ontstaan tengevolge van weer een fusie ofoverne-
ming.
Wat er aan eigen actie dan wel is, heeft alleen kans van slagen wanneer en indien het ook in
Amsterdam in goede aarde valt. In 1961 bijvoorbeeld formeert de Bond op aandringen van de
leden een commissie die het euvel van de willekeur bij tcewijzing van emissies bestudeert. De
breedopgezette grcep deskundige hoogleraren en mensen uit de praktijk ziet mogelijkheden tot
een oplossing.2tó Maar wanneer men op grond daarvan bij de zusterverenigingen aandringt het
beraad ook te heropenen, stagneert de ontwikkeling. Zij komt pas weer op gang in 1975
wanneer de Vereniging voor de Effectenhandel de Commissie emissie- en tcewijzingsvraagstuk-
ken installeert. De Bond bestaat dan al niet meer.
Het strijdtoneel is verplaatst naar de NOE. Een strijdtoneel is het trouwens nauwelijks nog te

noemen. Theoretisch is de Bond daar in samenspraak met de Rotterdamse Vereeniging op
grond van de stemmingsprocedure niet te weerstaan. Praktisch gezien betekent het niet veel
gezien de steeds afnemende betekenis van het aantal zelfstandige instellingen buiten Amster-
dam. Vergaderingen belegt de NOE zelden en de directeur die de NOE in 1957 benoemt, Mr.
U.J.N. de Graaf, is in gelijke functie aan de Vereeniging verbonden.217 Strijdtoneel wordt

schouwtoneel. De Bond is tamelijk in het defensief, de rol van de Amsterdamse Vereeniging is

overwegend en bepalend voor de feitelijke ontwikkeling.
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De sluiting van de Haagse beurs

Een voortdurende bedreiging voor Amsterdam is gelegen in de compensatie van orders buiten
de beurs om. Nog afgezien van de vraag ofde kcersvorming er door gefrustreerd raakt, slinken
in ieder geval de inkomsten van de beurs. De omvang van het probleem is onbekend maar zeker
isdat de Haagse beurs er van bestaat. Daar houdt men voorbeurs omkosten te besparen en men
koopt en verkoopt het restant in Amsterdam.
De geschiedenis van de Amsterdamse beurs toont voortdurend pogingen om de ordercompen-
satie tegen te gaan.21 a Toch blijfthet verschijnsel een taai leven leiden. Pas in 196 7 slaagt men er
in, gedreven door de vrees dat het nog zal toenemen ten gevolge van de bankfusies, de nadelen
van de compensatie althans gedeeltelijk uit te bannen. De leden van de drie verenigingen
mogen nog wel intern compenseren maar mcetén de orders opgeven en een promillage
afdragen om de kosten van het beursapparaat te dekken. Externe compensatie, dat wil zeggen
buiten deAmsterdamse beurs om, mag niet meer. Dit betekent dat de Haagse en deRotterdam-
se beunen geen bestaansgrond meer zullen hebben.
Het compensatieverbod maakt deel uit van een pakket veranderingen dat de Amsterdamse
Vereeniging in 1966 door wil voeren. Daaronder valt bijvoorbeeld ook provisieverhoging. De
Bond, met Rotterdam in de NOE stemgerechtigd, stemt alleen in onder de conditie van een
uitzondering voor het exteme compensatieverbod aan de Haagse en Rotterdamse beurs en het
gelijk blijven van de provisieverdeling tussen Amsterdamse en overige commissionairs. De
eerste eis wordt ingewilligd, de uitzondering wordt tcegestaan. Maar wel onder de voorwaarde
dat men ook in Den Haag en Rotterdam een promillage over de gecompenseerde orders
afdraagt.219 We kunnen het niet groter maken dan het is: feitelijk is er niets gewonnen, het kost
geen strijd en Amsterdam stemt waarschijnlijk tce omdat het al niet veel meer voorstelt.
Immers ook de Haagse beurs lijdt onder de bankfusies en veel zelfstandige commissionairs zijn
er niet meer. In feite creëert men in Amsterdam zelf een voorbeurs door de compensatie te
organiseren. De Haagse beurs bcet alles bij elkaar zoveel aan betekenis in dat men haar einde
jaren zestig sluit. De opheff'ing stelt men nog uit gezien het bestaan van de erkenning door de
muuster van Financiën en de mogelijkheid haar aLs reserve te benutten ingeval van stagnatie te
Amsterdam. Wanneer de outillage ontoereikend wordt, besluit men in maart 1974 tot ophef
~g,22o p~ het bestaan van de Rotterdamse effectenbeurs komt in 197~ een einde.
Op de tweede eis mcet de Bond terugkomen. De minister van Economische Zaken is wel bereid
een provisietceslag tce te staan terdekking van de kosten van de beurs maar niet een verhoging
die ten gunste van de commissionairs zal komen. Daarvoor eist de minister accountantsonder-
zcek van debedrijven der ledenom de noodzaak aantoonbaar temaken. Aangezien daarvoor bij
de Amsterdamse leden weinig animo blijkt te bestaan, besluit de Bond in 1967 zelf een dergelijk
onderzoek te laten verrichten onder zijn leden. Het kan als wapen gebruikt worden bij verdere
dere gesprekken met het ministerie maar is ook voor de leden zelfvan belang aangezien van de
kostenvan het commissionairsbedrijfniets bekend is. Afgezien van de uitkomst, die al ter sprake
kwam, is nu toch het eind van het lied dat de Bond niets anders kan dan instemmen met de
Amsterdamse voorstellen. Het enige dat de Bond bedingt is de tcezegging dat een eventuele
verhoging van de provisie in de tcekomst wellicht geheel aan de Bondsleden en de leden van de
Rotterdamse Vereeniging ten gcede zal komen.22t
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Het wijst niet vooral op onmacht, de besprekingen verlopen niet in strijd, maar meer in
overeenstemming met de werkelijkheid waarbij speciale provinciale belangen in de NOE
eigenlijk niet meer bestaan.
De problemen zijn meer landelijk van karakter en nauwelijks meer in een provinciale en
Amsterdamse component te onderscheiden.
Hcewel ongeveer SO Bondsleden (in 1969) tevens lid zijn van de Nederlandse Bankiersvereni-
ging (NBV), is een aantal kleine banken niet tcegelaten tot die vereniging. Door hun Bondslid-
maatschap zijn ze toch aan de regeLs en tarieven van die vereniging gebonden.222
Hce groot dit aantal is, valt verder nauwelijks te schatten, maar wel is belangrijk dat de beide
centrales van de boerenleenbanken daarvan deel uitmaken. Voor hen fungeert de Bond als niet
officieel gesprekscentrum tussen de grootbanken in wellc verband bijvoorbeeld de openingsáj-
den van de banken en de tarieven ter sprake komen.223 Beslissingen hieromcrent worden
genomen in de NBV.
Wanneer de herciening van de WTK (wetsontweip 1970) strengere eisen stelt aan inschrijving in
het register der kredietinstellingen, dreigt een aantal Bondsleden buiten de werking van de
WTK te vallen. Pogingen van het Bondsbestuur om voor de leden een overgangsregeling te

arrangeren waarin de historische rechten van alle instellingen vijf tot áenjaar worden geëerbie-

digd, lopen via de Nederlandse Bankiersvereniging die met de Nederlandsche Bank overleg
voert over de heniening van de WTK.224
Typerend is, dat de Bond, vooral afgestemd en ookopgericht ter behartiging van effectenaange-
legenheden, deze belangen nauwelijks meer behartigt en dat inhet bankbedrijfde belangen van
de provinciale banken tamelijk gelijk gaan lopen met die van de andere banken. Dit geldt zowel
voor de verhouding tot de Nederlandsche Bank, de spaarbanken als de PCGD en de NMB. Die
laatste wekt bij de Bond ongencegen op door haar kredietverlening met regeringsgaranáe. De
Bond acht het onjuist dat de staat de garanáe slechts via één bank verleent. Typerend is weer
dat vervolgens niet de Bond maar de NBV protesteert.22s

Einde en ophe~ing van de Bond

Op een aantal punten vanondergeschikt belangna en afgezien van de controle die hij uitoefent,
is de Bond grotendeeLs vertegenwoordiger van belangen geworden die elders al worden
behartigd en die hij nog slechts voor een gering aantal leden nastreeft. Toch constateert het
Bondsbestuur in 1969 dat er nog een taak en een tcekomst voor de Bond zijn. Waarom zou men
het einde overhaasten?226 De aanleiding komt van buiten. Het is de kcerswijziging van de
Amsterdamse Vereeniging die de opheffing van de Bond versnelt. Naast de omvang van de
handel is het actuele zwaartepunt van de problemaáek het slinkend aantal marktpartijen, ook
hier als gevolg van het voortschrijdend concentraáeproces in definanciéle wereld. Het dreigt er
tce te leiden dat men op den duur als concurrenten gezamenlijk op de beurs ten onder gaat. Om
die reden vorrnen verhoging van de provisieen vormingvan een landelijke organisaáe onderde-
len van de voorstellen van de Commissie herciening beursstructuur van 1970. De NOE is in die
opáek overbodig. Bondsleden en leden van de Rotterdamse Vereeniging kunnen zich, mits zij
aan de eisen voldoen, aanmelden als lid van de voortaan gencemde Vereniging voor de
Effectenhande1.22~
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~
Dinn tn gdegenhtid van de opheffing van de Bond voor de Geld- en Ejfrcttnhandr! in dr prouincir' gehouden in rutaurant Roya[,
's-Gravtnhage op 14 norxmber 19~5.

Slaand v.l.n.r.: mr Tj.H. Kingma, mrJ.M. van Kempen, dn. R. Mansthot, mrKN.A. Vnhey, mrC.O. van Boeuhotrn,
mr C.M.G. Vmneukn, H.A.M. van Dqk, D. Harnjrns De,ikrr, mrf.W. vnn Gmningrn, mr PA. Wauiir Eysten.
ZiKrnd v.l.n.r.: mr G. Keunig, J.M.G. van Lanuhot, J.C. van Lanschot, mr D,J. Vrrgrru.

Het Bondsbestuur stemt in met de plannen mits voor de belangen van de provinciale leden
voldcende aandacht bestaat. Die belangen lijken aanvankelijk in het gedrang te komen aange-
zien de Commissie normen aan de eigen vermogenspositie van de leden stelt door inschrijving
in het register der kredietinstellingen van de Nederlandsche Bank te eisen. Een eis waaraan de
provinciale commissionairs merendeels niet voldoen en zeker niet in verband met de verscher-
ping die de herziening van de WTK met zich brengt. Is men niet ingeschreven, dan staat het
lidmaatschap ook open maar mag men geen geld of stukken van cliënten onder zich houden,
een voorwaarde die voor de Bondsleden aantasting van de huidige rechten betekent. In de
mceilijkheid wordt voorzien door de oprichting in 1978 van het Interprofessioneel Instituut
voor de Effectenhandel B.V., waar de commissionairs gezamenlijk dergelijke zaken als bewaar-
neming, kredietverlening, dividend- en couponafrekening laten veraorgen.228 Nieuw is dat, in
het kader van de uitbreiding van het aantal marktpartijen, ook buiten Amsterdam gevestigde
bedrijven rechtstreeks aan de beurshandel kunnen deelnemen, mits zij kantoor houden in de
hoofdstad en daar vertegenwoordigd zijn door een beurslid. Voor de Bond is dit historisch
gezien van belang aangezien de eerdere onmogelijkheid daarvan één van de motieven voor de
oprichting van de Bond vormde.
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De overgangsregeling die de Bond met de Vereniging overeenkomt houdt in dat de Bondsleden
een halfjaar de tijd hebben zich aan te melden, dat zij tijdelijkuitstel kunnen verkrijgen om aan
de vereisten van het lidmaatschap te voldoen en geen entreegeld verschuldigd zijn. Alle
Bondsleden die daarvoor in aanmerking komen, maken van de regeling gebruik na het in
werking treden van de nieuwe Vereniging voor de Effectenhandel op 31 december 1972.229
Niets staat nu de opheffuig van de Bond nog in de weg. Voor de cot5peratieve banken is het
belang nihil geworden gezien hun lidmaatschap (voor de centrales ook het beurslidmaatschap)
van de Vereniging. Getrapte verbinding met de NBV via de Bond achten de centrales niet
noodzakelijk aangezien zij ook intern in staat zijn de tarieven en reglementen op het gebied van
de geldhandel verbindend te verklaren. Voor de andere niet-leden van de NBV bestaan
alternatieven voor de verbinding met de NBV bij voorbeeld door middel van het zogenaamde
College van C~verleg.2so De Bond wordt ontbonden door besluit van zijn algemene ledenverga-
dering van 12 december 1974, per ultimo 1974. `Enenijds te betreuren, maar andenijds
onafwendbaar,' zijn de slotwoorden~van Mr. J.W. van Groningen.2st
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In de eerste helft van de negentiende eeuw bestaan er in de provincie (in dit verband heel
Nederland minus Amsterdam en Rotterdam) enkele firma's die hun hoofdbedrijf vinden in
financiéle zaken. In meerdere of mindere mate en ofwel afzonderlijk dan wel in combinatie
handelen ze in effecten, incasseren ze gelden voor anderen en dcen ze bankzaken. Zij ontstaan
als specialisatie uit andere activiteiten zoals de goederenhandel. Het aantal van deze firma's
groeit slechts langzaam.
In de jaren zestig treedt er een versnelling op in de grcei van het aantal onder invloed van het
toenemende effectenbezit onder de bevolking. Het bankbedrijf wordt voor deze firma's in de
jaren zeventig van grotere betekenis wanneer zij in hun kredietverlening ruggesteun krijgen van
de Nederlandsche Bank. Zij schuiven de kredieten feitelijk naar haar door. Sedert 1898 is er een
verdere versnelling in de grcei van het aantal instellingen waar te nemen. Nu hebben ze echter
de vorm van naamloze vennootschappen en de achtergrond van bijvoorbeeld de goederenhan-
del ontbreekt. Deze versnelling in de grcei valt samen met de beginnende ontplooiing van het
bedrijfsleven. Toch mcetde matewaarin deze banken krediet geven niet wordenoverschat. Het
zijn merendeels kleine en zeer kleine bedrijven waar een belangrijk deel van de zaken bestaat uit
de commissiehandel in effecten. Naast de groep van circa 200 banken (firma's en naamloze
vennootschappen), bestaan er in de provincie commissionairs in effecten waarvan het aantal in
de jaren rond de eeuwwisseling is te schatten op ongeveer 430.1
De financiële verdichting in de provincie gaat met spanningen gepaard. De provinciale geld- en
effectenhandelaren hebben te lijden van onderlinge concurrentie en zien zich bovendien
geconfronteerd worden met de mededinging van de Amsterdamse financiële wereld. Zij
dreigen bijvoorbeeld veelbelovende klanten kwijt te raken aan Amsterdamse banken die hun
voelhorens in de provincie beginnen uit te steken en ze lopen het gevaar om door de Amster-
damse commissionairs in een mindere positie te worden gedrongen. Het leidt er allemaal toe
dat de provincialen zich in 1903 op initiatief van enkele vooraanstaande banken verenigen in de
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie. Daarmee ontstaat in de provincie een
organisatie die het bankwezen (geldhandel) én de effectenhandel omspant. Opmerkelijk aange-
zien de Amsterdamse Vereeniging voor denEffectenhandel en de Rotterdamse Vereeniging van
Effectenhandelaren niet gericht zijn op het bankbedrijf maar alleen op de effectenhandel. Dat
de Bondbeide takken van bedrijfvertegenwoordigt geeft aan hcezeer de banken in de provincie
verbonden zijn met de effectenhandel. Even na de oprichting zorgt de druk die de Amsterdamse
vereniging uitcefent tijdens de eerste onderhandelingen met de Bond er voor dat het ledental
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snel toeneemt. In Amsterdam is men namelijk alleen tot overleg bereid wanneer de Bond de
provinciale effectenhandel in zijn geheel vertegenwoordigt. Dat weet de Bond te bereiken. Kort
na de oprichting zijn alle effectenhandelaren in de provincie gemobiliseerd; dat wil zeggen: de
banken én de commissionairs. Het betekent niet dat iedereen die dat wil ook toegelaten wordt
als lid van de Bond. Men laat alleen diegene tce die in de geld- en effectenhandel zijn
hoofdbercep vindt. Dit besluit is speciaal bedoeld met het oog op de notarissen aangezien zij als
ernstige concurrenten zijn te beschouwen. Boerenleenbanken ziet men als concurrenten die
vanwege hun cot5peratieve karakter niet in de Bond thuishoren net zo min als spaar- en
voorschotbanken en de latere middenstandsbanken die een filantropisch doel hebben. De leden
van de Bond hebben een commercieel dcel. Zij vormen een front van banken en commissio-
nairs. Een gesloten front ook aangezien degenen die buitengesloten zijn nauwelijks meer in staat
zijn om de effectenhandel op een rendabele manier uit te cefenen. A1 spcedig na de oprichting
weet de Bond namelijk in samenwerking met de Rotterdamse Vereeniging van Effectenhande-
laren in de sfeer van concurrentie compromissen te bereiken met de Amsterdamse zustervereni-
ging. Essentieel is daarin de karakterisering van de Amsterdamse commissionairs als grossiers
en van die uit Rotterdam en de provincie als detaillisten. Zij organiseren zich gezamenlijk ten
opzichte van de cliént met onderlinge minimumprijsafspraken. Daaronder valt ook dat de
groothandel de particulier alleen mag bedienen tegen detailhandelsprijs. Als particulier wordt
voortaan iedereen behandeld die niet georganiseerd is. De Bond komt in deze Provisie-
overeenkomst van 1905 naar voren als een krachtige organisatie. De krachtenbundeling in de
provincie leidt er namelijk tce dat de provinciale effectenhandelaar een redelijk deel krijgt van
de effectenprovisie die tussen hem en de Amsterdamse commissionair mcet worden verdeeld.
Op de achtergrond van de bereidheid van de Amsterdamse commissionairs om tot overeen-
stemming te komen speelt de voor hen bedreigende opkomst van het bankwezen. Hier vlceien

gelden heen die anders via de commissionairs de effectenbeurs zouden bereiken. Erger nog is
voor de commissionairs dat de opkomst van het bankwezen de verschuiving aankondigt van de
financiering van het effectenbezit naar die van de financiering van het bedrijfsleven. De banken
zijn daarvoor het intermediair en niet de commissionairs.
Het duurt niet lang voordat de grote banken uit Amsterdam en Rotterdam (Amsterdamsche
Bank, Incasso-Bank, Nederlandsche Handel-Maatschappij, Rotterdamsche Bankvereeniging en
Twentsche Bank) onmisbaar zijn voor de financiering van de expansie van het provinciale
bedrijfsleven. De banken in de provincie zelf zijn daaivoor niet kapitaalkrachtig genoeg.
Eenmaal in de provincie géinteresseerd wordt voor de grote banken een regeling van het
incasso-verkeer van belang. Met de Bond sluiten de Amsterdamsche Bankiersvereeniging, de
Rotterdamsche Bankiersvereeniging en de drie grote Amsterdamse kassiersinstellingen daartoe
in 1919 de Incasso-overeenkomst. Daarmee zijn de concurrentie en deveelheid van tarieven aan
banden gelegd. Kenmerkend voor het tijdstip is dat de Bond nauwelijks eisen kan stellen en zich
neer mcet leggen bij de voorstellen van de grote banken en de kassiersinstellingen. Immers met
de vestiging van de grote banken in de provincie is de positie van de provinciale instellingen
minder belangrijk geworden. Hun aantal begint bovendien af te nemen sinds 1916 wanneer een
flinlc aantal provinciale instellingen opgaat in de Nationale Bankvereeniging die een dochter is
van de Rotterdamsche Bankvereeniging.
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Samenvattend ontstaat het beeld dat tegen de achtergrond van de ontplooiing van het bedrijfs-
leven en de opkomst van het bankwezen in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw de
institutionele verbinding tot stand komt tussen Amsterdam, Rotterdam en de provincie op het
gebied van de effectenhandel en het betalingsverkeer. Op het vlak van de kredietverlening
ontstaan geen landelijke overeenkomsten. Alleen sommige plaatselijke verenigingen voor de
geld- en effectenhandel weten op dit terrein aanvankelijk enig tegenwicht te bieden tegen de
rente-concurcentie van de grote banken. Zij stellen daarvoor in hun gebied minimum-rentetarie-
ven vast. Lang houden die geen stand want de clit~nten weten de weg naar de lagere tarieven in
een ander gebied snel te vinden en tegen de lage rentes van de boerenleenbanken, die geen lid
zijn van de plaatselijke verenigingen, is geen kruid gewassen.
De oprichting van de Postchèque- en Girodienst in 1918 betekent een geduchte tegenslag voor
de banken. Bij hen begint het girale betalingsverkeer namelijk enigszins op gang te komen. De
opzet van een interbancair giroverkeer wordt belemmerd door interne tegenstellingen en door
de bewerkelijkheid van een dergelijk systeem. De oprichting van de PCGD bewerkstelligt
bovendien een verschuiving van het chartale betalingsverkeer, het incasso-verkeer, naar de
girale sfeer. In de jaren dertig zal de strijd om het incasso-bedrijf volgen, tenminste om dat
gedeelte dat er nog over is na de opkomst van de PCGD en de incasso-activiteiten van de
middenstandsbanken en de boerenleenbanken. De grote concurrent is in dit geval de PTT.
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Samenwerking van provinciale instellingen in de zogenaamde incasso-schappen komt niet
voldoende van de grond om tegen de concurrentie een dam op te kunnen werpen. De enige
schrale troost is dat het incasso-bedrijf in 1988 niet meer terug loopt. Schraal omdat er dan niet
veel meer van over is.
Voor het gehele interbellum geldt, anders dan daarvoor, en met name in de jaren dertig, dat het
verdwijnen van provinciale banken meer en meer zijn oonaak vindt in liquidaties en faillisse-
menten dan in overnemingen. Voor veel banken die er in slagen om onafhankelijk mee te
komen in de jaren twintig, vormt de teruggang van zaken in de jaren dertig het laatste stootje.
Een aantal banken die al in de oorlogsjaren ofdaama verbindingen aanknopen met de grote
banken, worden dan overgenomen. Verbazingwekkend is het toenemende aantal provinciale
banken sinds 1921. Tientallen oprichtingen hebben plaats tegen het teruglopende economische
getij in. Pas in 1929 begint het totale aantal provinciale banken definitief terug te lopen.
De oorzaken van de bankmceilijkheden in het interbellum zijn niet alleen conjunctureel van
aard. De Staatscommissie voor het Bankwezen van 193 7 zal concluderen dat de bankmceilijkhe-
den ook, zij het slechts zeer ten dele, aan de incompetentie van de bankiers te wijten zijn.2
Tegelijkertijd is er sprake van structurele veranderingen zoals bijvoorbeeld de grceiende
invloed van de grootbanken in de provincie en de oprichting van de Nederlandsche Midden-
standsbank. Dit zijn verschuivingen waardoor de provinciale instellingen uit de tijd raken; het is
alsof de tijd de banken en bankiers in de provincie inhaalt. Bijna iedere verandering in de
financiële constellatie tijdens het interbellum raakt de Bondsleden wel ergens. Wat daarbij
respect afdwingt is de organisatie van de Bond. De provincie reageert dan misschien op de duur
tevergeefs maar in ieder geval alert via de Bond. Deze protesteert en rekwestreert tegen door
hem alsoneerlijke en deloyaal opgevatte concurrentie, tegen reclamemakerij, tegen ontduiking
van de Provisie-overeenkomst en tegen staatshulp. Eigenlijk tegen alles dat de tijd mee heeft. En
zelfs wanneer de moeilijkheden in dejaren dertig dreigen te leiden tot een interne splitsing als
gevolg van de oprichting van de Vereeniging tot behartiging van de belangen van onafhankelij-
ke provinciale bankiers-, kassiers- en effectenkantoren, weet men in de Bond de eenheid te
bewaren. Het neemt allemaal niet weg dat de Bond machteloos staat tegen de structuurveran-
deringen. De provinciale instellingen slagen er in het algemeen niet in om nieuwe wegen te
vinden. De belangrijkste beperking is dat grcei voor een provinciale bankiersfirma vrijwel
onmogelijk is maar wel vereist wordt alleen al door de grotere bedragen waar het steeds
groeiende bedrijfsleven om vraagt. Maar waar zou men de aandelen mceten plaatsen die
daarvoor geëmitteerd moeten worden? Zich aansluiten bij- of zich laten steunen door- en later
opgaan in een grote bank is in dit licht gezien een voor de hand liggende oplossing. Voorzover
een grote bank géinteresseerd is tenminste. Anders zit er op den duur vaak niets anders op dan
te liquideren.
Het zal gezien de vercwakking van de zelfstandige provinciale geld- en effectenhandel wel niet
verbazen dat de Bond bij de vorming van de corporatieve organisatie van het bedrijfsleven in
1942, ontbonden wordt. Evenmin verbaast het rechtsherstel in 1947 als uiting van het streven
om wat door de bezetter tot stand kwam op te heffen en in de oorspronkelijke tcestand te
herstellen. Maar hce dun de draadjes dan al zijn blijkt enige jaren later wanneer enkele
bestuursleden bekennen dat zij destijds twijfelden aan de bestaansreden van de Bond. Punt van
bespreking vormde het op het cruciale moment evenwel niet.s Een herstel in de oude tcestand is
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er ook niet in alle opzichten. Weliswaar komt er in 1947 rechtsherstel voor de Bond maar
vervolgens gaat hij pas in 1955 weer acáef de provinciale belangen vertegenwoordigen in een
federaáeve samenwerking met de twee zusterverenigingen onder de naam Nederlandse Orga-
nisaáe van het Effectenbedrijf (NOE). Gezien de afnemende betekenis van het aantal zelfstandi-
ge instellingen buiten Amsterdam ligt het zwaartepunt in die federaáe feitelijk bij de Amster-
damse vereniging.
De teruggang van het aantal provinciale instellingen zet zich ook na de bezettingsjaren onver-
minderd voort. Ooizalcen zijn de doorgaande concurrenáe van de grote banken, de uitbrei-
dingspoliáek van de bcerenleenbanken ook buiten de agrarische sector en eveneens door die
van de spaarbanken. Een proces dat nog versneld wordt door de ontwikkeling van het
retailbankbedrijf dat om grote bankeenheden vraagt en door de fusietendens in het bedrijfsle-
ven die tot kredietaanvragen van steeds groter omvang leidt.
De val van het bankiershuis Gebr. Teixeira de Mattos in 1966 zorgt voor een vlucht van gelden
van de kleine naar de grotere banken. Bovendien geeft het de Nederlandsche Bank aanleiding
om voorcorgsmaatregelen te nemen diebewerkstelligen dat aan het eigenkapitaal van een bank
hogere eisen worden gesteld. Voor de provinciale bankiers betekent dit beperking in de
kredietverlening aangezien zij hun kapitaal niet gemakkelijk kunnen vergroten. Voor de zelf
standige provinciale commissionairs blijft geen ruimte meer over wanneer de banken zich met
filialen ook buiten de stadscentra, in de wijken, en in de dorpen, beginnen te veságen.
Hcewel het aantal zelfstandige leden van de Bond afneemt, ontwikkelt deze sinds 1951 een
belangrijke nieuwe taak. Hij vcelt zich genoodzaakt toezicht uit te oefenen op de bedrijven van
de leden. Controle is al tradiáe bij de Bond en leidt in het interbellum tot het royement van drie
instellingen die een gevaar vormen voor het publiek. Nieuw is dat men in 1951 besluit tot
systematisch onderzcek gericht op het signaleren van zwakke plekken onder de leden. Die
blijken er inderdaad te zijn, men stuit op heel wat prakájken die niet geoorloofd zijn. De meest
effecáeve wapens waarover het Bondsbestuur beschikt om leden in dergelijke omstandigheden
weer op het gcede spoor te krijgen zijn de gesprekken met die leden. Voor veel Bondsleden
betekent het collegiaal met deskundigen kunnen bespreken van het eigen bedrijf een stoot in de
gcede richting. In de loop van de jaren zeság blijkt dat de Bondscontrole een vangnet vortnt
voor een aantal instellingen die buiten het toezicht van de Nederlandsche Bank vallen omdat zij
in het algemeen daarvoor te klein zijn. Problemen zijn er wel degelijk onder deze kleinere
instellingen. Gedurende de gehele controle-periode zullen in verband met het toezicht 181eden
het lidmaatschap verliezen. Dit is niet het enige effect van het toezicht want afgezien van de
zwakke plekken die men soms met uitvcerige begeleiding weet te herstellen, gaat van het
tcezicht een prevenáeve werking uit die schadebeperkend werkt maar die wij niet kunnen
kwantificeren.
Wanneer er nog slechts enkele provinciale instellingen resteren die nergens anders vertegen-
woordigd worden en de Nederlandse effectenhandel opgaat in de Vereniging voor de Effecten-
handel is de Bond overbodig en wordt in 1974 opgeheven.
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SUMMARY ~~

In the early part of the nineteenth century there exist in the Dutch provinces - i.e. all of the
Netherlands outside the cities of Amsterdam and Rotterdam - some partnerships whose main
activities are financial ones: to a certain extent and either separately or in combination they deal
in bonds and shares, collect claims and act as bankers. These partnerships arise as a form of
specialization from other activities, such as the goods trade, and their number grows only
slowly.
In the eighteen sixties, however, the growth in the number of these partnerships is accelerated
under the influence of an increase in the volume of stocks and shares held among the
population. In the seventies banking comes to play a more significant role in these partnerships
when the Netherlands Bank begins to support their credit services by actually taking over the
credits they grant. After 1898 there is another acceleration in the growth of the number of
financial institutions, now no longer in the form ofpartnerships but as limited companies, and
now for the greater part no longer as businesses finding their roots in, for example, the goods
trade, but as separate businesses in their own right. This acceleration in growth coincides with
the incipient development of trade and industry. Yet, we should not overrate the extent to
which these banks grant credits. They are for the most part small to very small businesses in
which stockbroking constitutes a substantial part of the commercial activities. Besides this
group of some 200 banks we also find in the provinces stockbrokers whose number at the turn
of the century is to be estimated at 430.
The growth in the number of financial institutions in the provinces is attended by tensions.
They not only suffer from in-fighting but have to face up to competition from the Amsterdam
financial community. There is, for example, the threat of losing promising customers to some
Amsterdam banks which had started to throw out their feelers into the provinces. In addition,
there is the risk of the Amsterdam stockbrokers forcing their provincial counterparts into a
minor position. What all these tensions lead up to is, that in 1908 and at the initiative of some
leading banks the provincial businesses unite in an organization called the Bond voor den Geld-
en Effectenhandel in de Provincie (The Provincial Banking and Stockbroking Association),
thereby creating in the provinces a body encompassing both banking and stockbroking. This is
remarkable, because the Amsterdam and the Rotterdam societies of stockbrokers are not
meant to serve the interests ofbanks or bankers but concentrate primarily on stock-broking.

~ vertaling F.AJ. Kastelijn, Diessrn.
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That the Bond represents both branches of industry shows how active banks in the provinces
are in the field ofstockbroking. Soon after the foundation of the Bond its membership inaeases
quickly. This is to be attributed to the pressure that the Amsterdam society of stockbrokers
brings to bear upon the Bond during the first negotiations. For the Amsterdam society is only
prepared to negotiate if the Bond will come to represent provincial stockbroking in its entirety.
This is what the Bond manages to achieve.
Shortly after its foundation all provincial stockbrokers havebeen mobilised, i.e. all banks and all
stockbrokers. This does not mean that anyone applying for membership is actually admitted to
the Bond. Admission is restricted to those whose principal activities are banking and or
stockbroking. It is particularly the public notaries that this decision is meant to exclude from the
Bond, as they are to be considered serious rivals. Agricultural loan banks are regarded as
competitors who are out ofplace in the Bond because of their cooperative nature, in much the
same way as savings banks, loan-offices and the more recent retailers' banks, whose aims are of
a philanthropic nature. The members of the Bond have a commercial end in view. Together
they form a front ofbanks and stockbrokers, and a closed front, too, since those debarred from
membership are only rarely in a position to make stock-broking pay. For, already at an early
stage, and in collaboration with the Rotterdam society of stockbrokers, the Bond succeeds in
arriving at compromises in the field ofcompetition with its Amsterdam sister-organization. Of
essential importance in these compromises is that the Amsterdam stockbrokers emerge as
wholesalers and those of Rotterdam and the provinces as retailers. Together they organize
toward the customer with minumum price agreements. These agreements include that whole-
salers shall not serve private customers under the retail price, and, that in future anyone who is
notorganized is to be treated as aprivate customer. From this Brokerage Agreement of1905 the
Bond emerges as a strong organization. The concentration of forces in the provinces results in
the Bond's securing a fair share when the brokerage is divided between the provincial and the
Amsterdam stockbrokers.
The willingness on the part of the Amsterdam stockbrokers to arrive at agreements must be
seen against the background of the rise of the banlcing industry, which constitutes a serious
threat for them; for it is to this banking industry that monies flow that would otherwise reach
the stock exchange through thestockbrokers. Even worse for the stockbrokers is that the rise of
the banking industry heralds the shift from the financing ofstockholding to that of trade and
industry, for which financial activity the banks are the intermediaries, and not the stockbrokers.
Consequently, it is not long before the major Amsterdam and Rotterdam banks have become
indispensible when it comes to financing the expansion of trade and industry in the provinces.
For this the banks in the provinces are not strong enough financially. C~nce interested in the
provinces it becomes important for the major banks to regulate the collection ofclaims. To this
end the Bond, the Amsterdam and the Rotterdam Bankers Associations, and the three Amster-
dam collecting-agencies conclude the Collection Agreement of 1919, curbing competition and
the great diversity of rates in the transfer of payments.
Characteristic of the point of time of the Agreement is that the Bond is hardly in a position to
make any demands and has to put up with the proposals made by the big banks and the
collecting-agencies. For the advent of the city banks in the provinces signifies a considerable
deterioration in the position of the provincial institutions, whose numbers, for that matter, have
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been dwindling since 1916 when a substantial number of them merge into the Nationale
Bankvereeniging, which is a subsidiary of the Rotterdamsche Bankvereeniging.

Figuur IX Number of general banta in the Dutch provincea from 1815-1985 (at the end of the yeara).

Source: apprndix II

All in all the picture emerges that, against the backdrop of the development of trade and

industry and the rise of the banking industry, the first two decades of the twentieth century see
the institutional merging ofAmsterdam, Rotterdam and the provinces in the fields of stock-
broking and the transfer of payments. No nation-wide agreements are made in the sphere of
credit-granting. C~nly a limited number of local societies of money-traders and stockbrokers
succeed, at first, in somewhat countering the competitive interest rates of the big banks by
agreeing on minimum interest rates in their azeas. But this dces not last long, as the clients soon

find their way to lower interest rates in other azeas, and there is no cure for the low rates
chazged by agricultural loan banks, which are debazred from the local societies.
The foundation of the Postal Cheque and Giro Service in 1918 means a serious blow to the
banks, whichhave, it is true, to a certain extent adopted the giro transfer system, but aze not yet
geared to it. The development ofan inter-bank giro system is impeded by internal differences
and the complexity of such a system. In addition, the Postal Cheque and Giro Service system
brings about a change in the mode of payment: from the transfer of ready money (the
collecting- industry) to the transfer ofdemand deposits. It is in the thirties that the struggle for

279



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

the collecting-industry will arise, i.e., for that part of the industry that is still there after the rise
of the Postal Cheque and Giro Service and the collecting activities on the part of the retailers'
banks and agricultwal loan banks. In this struggle the great competitor is the Post Office. The
provincial institutions fail to band together adequately into collecting associations to effectively
staunch competition. The only cold comfort there is, is that the decline in the collecting-
industry comes to a halt in 1938; cold comfort, indeed, because by that time only little remains.
Throughout the interwar periode - unlike before it - and particularly in the thirties the demise of
provincial banks is inaeasingly caused by liquidations and bankruptcies rather than takeovers.
For many who had managed to remain independent and tide over the twenties, the last straw is
the Great Depression. Banks which had entered into relations with the big banks during or after
the First World War are taken over during this decade. But what is surprising is that during the
economic slump of the early 1920's the number of provincial banks starts swelling again; it is
only after 1929 that the total number of provincial banks gces down - once and for all.
The causes of the troubles in the banking industry in the interbellum are not solely of a cyclical
nature. As the Government Committee for the Banking Industry of 193 7 will conclude, the
problems in the banking industry are also - be it only very partly - due to incompetence on the
part of bankers themselves. At the same time structural changes are taking place. These
changes, such as the growing influence of the big banks in the provinces and the foundation of
the Nederlandsche Middenstandsbanlc, make the provincial institions obsolete: it is as if the
provincial banks are overtaken by time. Almost every change in the financial constitution in the
interwar period somehow affects the members of the Bond. What in this respect commands our
admiration is the Bond's degree of organization. For, though it may be that in the long run the
provinces react in vain, they at any rate do so alertly through the Bond: it protests and petitions
against what it considers to be unfair and deloyal competition, against evasionof the Brokerage-
agreement, and against State aid, in fact against anything or anyone that is prospering. In the
thirties when the difficulties threaten to lead to an internal separation the Bond manages to
máintain unity. Against structural changes, however, the Bond stands powerless. Crn the whole
the provincial institutions do not succeed in striking out on new lines. Their major restriction is
that for provincial banking houses growth is virtually impossible, but indeed, required, be it
only because of the larger amounts of money needed for the ever-growing volume of industrial
activity. But to whom is one to sell the shares to be issued for this purpose? In this light
affiliation with or support by and subsequent mergings with big banks are obvious solutions.
That is, in so far as big banks are interested, or otherwise in the long run the only thing to be
done is liquidation.
In view of the debilitation of the independent provincial banking businesses, it willnot come as
a surprise that the Bond is dissolved in 1942 when under the influence of the occupying power
all trade and industry are remodelled on a corporative basis. No more will it surprise that in
1947 the Bond is reinstituted as part of the overall attempt to wipe out what had been built by
the German Authorities. But on what flimsy foundations it was then built appears some years
later, when some members of the Board acknowledge that they akeady then doubted whether
its reinstitution was justified. Besides, the Bond's restoration is not cairied out in every respect:
though 1947 sees its legal restoration, its operation as a representative organization is to all
intents and purposes suspended until 1955. Then it combines with its two sister societies into a
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naàonal federation, in which in view of the decreasing significance of the independent provin-
cial banks, the Amsterdam society cames most weight.
After the Second World War the decline in the number of provincial institutions continues
unabated as a consequence of increasing competition from the big banks and the expansionist
policy of both the savings-banks and the agricultural loan banks, which are now operating
outside the agricultural sector as well. This process is accelerated by the development of the
retail banking business which requires big bank units, as well as by the tendency in trade and
industry towards mergers, as a result ofwhich credits ofever larger size are needed. The fall of
the banking-house of Gebr. Teixeira de Mattos in 1966 triggers a flight of capital from the
smaller banks to the big banks and induces the Netherlands Bank to take additional precaution-
ary measures stipulating that the banks' own financial resources shall meet stricter demands. To
the provincial bankers this means a reduction in their credit-facilities, since they cannot easily
increase their own capital. The independent provincial stockbroker becomes superfluous when,
in addition to their already existing of~ices in the inner towns and cities, the banks start opening
branches in suburbs and villages as well.
Even though its membership is declining, the Bond develops a new and important task in 1951
when it feels that it should monitor all its members' businesses. It was already a tradition for the
Bond to incidentally investigate its members and in the interwar period this had led to the
expulsion of three institutions which were found to constitute a public threat. What is new is
that in 1951 it is decided to start systematic investigations aimed at detecting flaws among the
members. These are, indeed, found to exist: the Bond's investigations produce evidence of
objectionable practices. The most effective weapons at the disposalof the Board of the Bond to
put members in such circumstances back on the right track again are the interviews they have
with them. For many members of the Bond the chance to discuss their own business with expert
colleague bankers means a push in the right direction. In the course of the sixties the Bond's
monitoring proves to be a safety-net for a number of institutions outside the scope of the
Netherlands Bank because for the supervision of this Bank they are too small.
All in all, the Bond's monitoring activities will cause 18 members to lose their membership. This
is not the only effect, for apart from the Bond's successes in remedying flaws - sometimes only
after extensive counselling those concerned - the Bond's monitoring also has a preventative
effect which restricts damage but which we cannot possible quantify.
When there remain only a handful ofprovicial institutions which are not represented by some
other body, and the Dutch trade in stocks and shares is wholly incorporated in the Stock
Exchange Society the Bond becomes superfluous and is dissolved in 1974.
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Bq1.ncE 1

Bijlage I

Chronologische naamlijst van handelabanken in de Provincie naar oprichtingsjaar

Deze naamlijst is vrijwel volledig ontlernd aan: Financiële instellingrn in Nederland 1900-1985.4
De banken zijn gerangschikt naar jaar van oprichting. Het ontstaan van ern nieuwe bank door het
samrngaan van twee of ineer bestaande banken is daarbij eveneens als ern oprichting aangemerkt (in de
lijst aangegevrn door OS d.w.z ontstaan door samengaan). In geval er sprake is van tussentijdse naamwijzi-
gingrn, zijn per bank de achtereenvolgende namen bijerngebracht.
Voor het eindevan het bestaan vaneenbank onder ern bepaalde naam zijn de volgrnde, in de desbetreffrn-
de kolom met een code aangegeven, redenrn onderscheiden:
BIJ Bij een andere bank: ovememing
FAI Faillissement
LIQ In liquidatie
NTB Overgang in niet-bank
NWN NaamwiJugmg
OPH Ophefl'ing
SAM Samengaan met een of ineer andere bankrn
Indirn ern bank is overgenomen of is samengegaan, wordt de naam vermeld van de bank waarin zij is
opgegaan. Bij overgang in ern niet-bank is daaromtrrnt vedal enige tcelichting opgenomrn.
Deze Gjst is de meest volledige op dit moment. Voorern gced begrip mcet er op wordrn gewezrn dat zich bij
de constructie van ern dergeójke lijst keuzemomrnten voordorn.2)

In dit geval is dan belangrijk om te weten dat bij de banken, die in 1985 nog als handelsbank fungeren, geen
code is vermeld. Van die banken is ern Gjst tcegevcegd.

1) Financiële instellingen in Nederland 1900-1985: balansreeksen rn naamlijst van handelsbanken, DNB Statistische
Cahiers Nr.2,
De Nederlandsche Bank nv., 1987
In dit werk is tevetu een alfabethische naamlijst opgenotnen

2) Vgl. Financiele instellingrn in Nederland, bk.15 e.v.
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDELSBANREN IN DE PROVINCIE ttaar oprichtingajaar

Op- Nr. HandcLrb~ank
nch-
tings-
jaar

1625 I Delfrsche Wisselbank
1691 2 Vlaer 8e Kol

Bank Vlaer 8e Kol

1737 3 Lanschot, F. van

Lanschot, Bankiers, F. van

1791 4 Velwp 8e Zoon, Wed.J.te

1798 5 BGjdenstcijn 8e Zoon, Jan

1801 6 Maris 8c Schippers

1802 7 Hooghwinkel 8e Co

1804 8 Guépin

Guépin 8e Van der Vlugt

9 Lange 8e De Moraaz, De

10 Scheurleer 8c Zoonrn

1806 11 Engelbcrts 8c Co, E.C.

12 Lissa 8e Kann

Bankierskantoor van lissa 8e
Kann

Zctel~ Eindc van Naam van di óank
Hoofdutc! dc bank uf - uaardooroucrgrnomerc (BUI

dc naam - uaarin samrngegaan (SAM)
Toclichting op nict men

Jaar Rcdtn baná zijn (IVTBJ

Delft 1635 OPH
Utrecht 1975 NWN
Utrecht 1984 BIJ Amsterdam-Rotterdam Bank 1)
's-Hettogrnbosch 1978 NWN
's-Hertogrnbosch-
Zaandam 1948 BIJ Nederlandsche Handel-

Maatschappij
Utrecht 1917 BIJ Nationale Bankvererniging (287)

Willemstad 1964 BIJ Ro[cerdamsche Bank

Dordrecht 1916 BIJ Nationalc Bankvereeniging (287)

Haarlem 1915 NWN

Haarlem 1952 BIJ Nederlandsche Handel-
MaatschaPP9

Alkmaar 1951 BIJ Nedtrlandsche Handel-
MaacschaPPij

's-Gravenhage 1982 FAI

Amhem 1981 OPH

's-Graverthage 1906 NWN

's-Gravtnhage 1947 BIJ Hope 8e Co

1808 18 Grorneveld, G j. 8e A.E Winschotrn

1812 14 Evekink 8c Zn, D. Zutphrn

Kassierskantoor voorhern Zutphen
D. Evekink 8c Zn

1813 15 Smidt, E.A. Assen

1816 16 Hoffman 8c Co Gouda
1817 l 7 VetmeerJohm, G. Devrnter

Bankierskantoor G. Vcrtneer Devrnter
Johz

Bank Vetmecr Devrnter

l 818 18 Mcsdag 8c Zoonrn Grottittgen

Mesdag 8e Zoonen's Groningen
Effectenkantoor

Mesdag 8c Zoonen's Bank Groningrn

I) Eerder is er ern samrnwerking met Pierson, Heldring 8e Pierson

1918 BIJ Nationale Bankvereeniging (281)

1918 NWN

1921 FAI

1921 BIJ Handels- rn Landbouwbank,
Gorkum (221)

1916 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1957 NWN

1962 NWN

1963 BIJ De Twrntsche Bank

1904 NWN

1946 NWN

1955 SAM met 882: Mesdag 8c Grocneveld's
Bané (401)
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BIJLAGE I

CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDEISBANKEN IN DE PROVINCIE niac oprichtingsjaar

Op- Nr. HandtLsbank
rich-
tings-
jaar

Zeltl~
Hoofdukl

Eindt van Naam van dt bank
dt bank oJ - uaardooroutrgtnomrn (BU)
de naam - uaarin samrngegaan (SAM)

Toelithting op nul metr
Jaar Reden óank zijn (IVTBJ

1819 19 Berger, P J.

Bank en Handelsvereeniging
voorheen P j. Berger

Berger's aank

1822 20 Ranzow 8c Co, Van

Ranzow's Bank, Van

1824 21 Devrnter 8c Zoonen, A.van

1825 22 Bloembergrn 8e Zoon, A.

Bloembergrn 8e Zoon's Bank

28 Doyer 8e Kalff

Bank van Doyer 8c Kalff

24 Fraturn van de Putte 8c Zoon

1826 25 Lezwijn 8e Eigeman

1830 26 Koppel 8e Co, J.

1835 27 Greup, Mr. P.A.

1840 28 Rijckevorsel 8e Tilman, V.A.

1841 29 Lakenman 8e Zoon's Bank,
Weduwe

80 BfijdensteinJr, B.W.
1842 31 Knox 8e Dortland, Weduwe

32 Iandry, PJ.
Iandry's Bankierskantoor, P.f.

33 Schmasen 8c Nacken

34 Smit, Willem

Smit, Oscar

Smit's Bank, Oscar

184 7 85 Bankierskantoor M. de Jong 8c
Zoon

1849 86 Goedewaagen 8e Zoonen, T.

1850 37 Groningen, S.H. van

38 Kanter Bt Hordijk, De

Kanter 8c Hordijk's Bank, De

39 Ogier 8c Co, Mj.

Venlo

Venlo

venlo

Arnhem

Arnhem

Zwolle

Leeuwardrn

Leeuwardrn

Zwolle

Zwolle

Gces

Leidrn

Apeldoorn

Schoonhovrn

's.Hertogenbosch

Enkhuizrn

Enschede
Gouda

's-Gravenhage

's-Gravenhage

Rcermond

Haarlem

Haarlem

Haarlem

's-Gravenhage

Gouda

Deventer

Gces

Goes

Gouda

1893 NWN

1920 NWN

1932 FAI
1916 NWN
1952 BIJ De Twentsche Bank

1924 OPH

1904 NWN

1916 BIJ Naáonale Bankvereeniging (287)

1918 NWN

1950 BIf Amsterdamsche Barilc

1919 BIJ Naáonale Bankvereeniging (287)

1918 BIJ Amsterdamsche Bank

1916 BIJ Naáonale Bankvereenigmg (287)

1917 BIJ Naáonale Bankvereeniging (287)

1980 BIJ Amsterdamsche Bank

1936 BIJ Incasso-Bank

1925 BIJ De Twrntsche Bank

1952 BIJ Nederlandsche Handel-
MaatschaPP'J

1928 NWN

1941 SAM met 144: Iandry 8c Van Till (899)

1919 BIJ Provinciale Bank voor Limburg
(112)

1905 NWN

1918 NWN

1968 B[J Nederlandsche
Middenstandsbank

1961 BIJ Iandry 8c Van Till (399)

1964 BIJ Amsterdamsche Bank

1897 SAM met 98: Sallandsche Bank (153)

1904 NWN

1930 FAI
1949 BIJ De Twrntsche Bank
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROVINCIE rtaar oprichtingajaar

Ofr Nr. HandeLtóank
rith-
tingt-
jaar

Zetcl~
Hoofduttl

Einde van Noam tMn de bank
dt óank of - ruaardooroutrgtnomrn iBUJ
de naam - waarin .wmengegaan (SAM)

TotGthting op niet mrn
Jaar Redrn barut zyn (NTBJ

40 Westerkappel8c Hoofd Haarlem 1901 NWN

Noord- rn Zuid-Hollandsche Haarlem 1903 FAI
Bank

1854 41 Hering Vrijthoff 8c Co Maastricht 1920 OPH

42 Mulder trn Kate Vaassen (Epe) 1969 NWN

Bankierskantoor Mulder trn Vaassen (Epe)
Kate

43 Zadok's Bank, Simon

Merwedebank

1857 44 Timmetmans 8e Zoonen, W.
1858 45 Mispelblom Btyer CV,

Gebroeders
1859 46 Tak 8c Co, J.A.
1860 47 Grorn 8c 7.oon, P.

48 Laane, W.

Dordrecht
Dordrecht

1914 NWN
1928 BIJ Nederlandsche Handel-

Maatschappij: levensvatbare
deel

Waalwijk 1951 BIJ Amsterdamsche Bank

[xcuwardrn 1917 SAM met 83: De Friesche Bank (291)

Middelburg 1945 BIJ Amsterdamsche Bank

Drn Heldtr 1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)
Roosrndaal 1920 BIJ Zuid-Nederlandsche

Handclsbank (270)
1863 49 Ophotst tn Hetwaardrn Dordrecht 1914 FAI

50 Wolff. Mr. H.M. Arnhem 1902 NWN

Effecten. en Wisselbank Arnhem 1942 OPH
voorhern Mr. H.M. Wolff

1864 51 Haarlemsche Bankveneeniging Haarlem
Teding van Btrkhout 8c De
Clercq

52 Keurenaer 8e Co 'sGravenhage
Keurenaer 8e Co's Bank 's-Gravenhage

53 Lrntjes 8c Drossacrts 's-Hertogenbosch

54 Vegte Be Van Reede, Van der Zwolle
1865 55 Boon 8e Mulder Hoogezand

56 Mesdag, G. Groningrn
57 Siegers 8e Zoon, P J. Vlissingrn
58 Zip 8c Van Teylingen, J.A. Middelburg

1866 59 Geldetsche Credietvereeniging Arnhem

1867 60 Fumée 8c Co

Bankierskantoor Fumée Se Co

1917 SAM met 107: Haarlemsche
Bankvcreeniging (292)

1900 NWN

1908 OPH

(dochter van Cttidit Lyonnais
Bank Nedetiand)

1924 OPH (na surséance van betaling)
1917 BIJ Natiortale Bankvereeuiging (287)

1956 BIJ De Twrntsche Bank

1932 FAI
1929 BIJ Amsterdam.sche Bank
1936 BIJ Nederlandsche Handel-

MaatschapP9

's-Gravenhage 1920 NWN

's-Gravenhage 1960 NWN
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BIJLAGE I

CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROVIIYCIE naar oprichtingajaar

Op- N~. HandtLsbank
rith-
tinqt-
jaar

Furnfe 8e Co

1868 61 Assen 8e Verndorp, Van
62 Crediet- rn Depositokas

63 Ledeboer 8e Co
1869 64 Deposito-, Vootxhot- cn

Effectenbank Eibergen en
Crmstrekrn

65 Kingma, Gebroeders

Kingma's Bank

66 Koole 8c Zoon, R

Koole 8c Co's Bank, R
1870 67 Amhemsche Bankvereeniging

Boon Hartsinck 8e Heldring

Zekl~ Einde van Naam vwt dt banh
Hoofdztkl dt bank of - uaardoor outrgtnomrn (RU)

dt noam - u,narin ximengtgaan (SAM)
TaGthting op niet men

Jaar Rtdrn bank zyn (NTB)

's-Gravenhage 1974 BIJ Pierson, Heldring 8e Pictson

Groningen 1959 BIJ Amsterdamsche Bank

Utrecht~1977
A'dam

Almelo 1925 BIJ De Twentsche Bank

Eibergrn 1972 BIJ Algemrne Bank Nederland

Makkum~1916 1919 NWN
L'wardrn

Leeuwardrn 1984 BIJ Algemrne Bank Nederland2)

Zierikzee 1926 NWN

Zierikzee 1957 BIf De Twentsche Bank

Arnhem 1907 FAI

68 Buisman Gratama Be Co Zwolle

69 Hwwtga's Bank, DJ. Loppcrsum
70 oppenheim,Julius croningen

Oppenheim's Bank, Julius Groningen
187I 71 Bankiers- rn Effectenkantoor Hulst

Van Waesberghe
72 Buskes 8e De Bas Utrccht

Utrechtsche Bankvtrcrniging Utrecht
73 Dordrechtsche Onderlinge Dordrecht

Credietvereeniging
74 Van Heel 8c Co Goes
75 Philips 8e Co, E. Maastticht

76 Philips, Fred

1872 77 BeemsterBank

78 Boasson 8c Zooncn, Izaak

Boasson 8e Zoonen's
Effeacnkantoor, Izaak

1925 BIJ De Twentsche Bank:
levensvatbare deel

1959 BIJ Amsterdamsche Bank
1904 NwN
1919 BIJ Groninger Bank (186)

1940 BIJ Incasso-Bank

1887 NWN
1940 BIJ Incasso-Bank
1948 BIJ Incasso-Bank

1982 FAI
1919 SAM met 80: E Philips 8c Co's Bank

(803)

Zaltbommel 1969 BIJ Bank Mees 8c Hope

Middenbeemstcr 1918 BIJ Zaanlandsche Bank

Middelburg 1909 NWN

Middelburg 1919 NWN

Boasson 8c Zoonen's Banh, Iraak Middelbtug
79 Eindhovcnschc Bankvereeniging Eindhovrn

1933 FAI
1917 BIJ Zuid-Nederlandsche

HandeLsbank (270)

2) Kingma's Bank wordt aan de Algcmrne Bank Nederland verbondrn via ern eerdcre overneming (in 1971)
door Bank Mees 8e Hope
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDEISBANKEN IN DE PROVINCIE naar oprichtingajaar

0~ Nr. HandeLsbank
rith-
tings-
1~

Ztttl~ Einde van Naam van de bank
Hoofdutt! de bank of - uiaardoor wngrnomtn BU)

dt naam - rumrin samrngtgaan (SAMJ
Toelichting o~i nitt mtn

Jaar Rtdrn óank zijn (1V7'B)

80 Limburgsche Credietvereeniging Maastricht 1919 SAM met 75: E. Philips 8c Co's Bank
(303)

81 OverijsseLsche Bank

82 Vicrsen, Trip 8c Feith, Van

1873 83 Friesche Handekbank, De

84 Gorinchemsche Bank

85 Hollandsche Bank
Hollandsché Bank De Vos Bc

Vreede
1875 86 Fockema 8c Van Kleffens

87 Iange ComJohnsm, J. de
1876 88 Geertsema Feith 8c Co

89 Zuid-Hollandsche
Credietvererniging

Zwolle 1814 FAI
Groningen 1922 BIJ Incasso-Bank

Leeuwardrn 1917 SAM met 45: De Friesche Bank (291)

Gorkum 1917 BIf Nationale Bankvereeniging (287)

's-Gravenhage 1818 NWN

's-Gravenhage 1909 FAI

Dokkum 1917 BIJ

Alkmaar 1917 BIJ

Groningrn 1916 BIJ

's-Gravenhage 1922 FAI

1877 90 Dijk Lzn, J. van Meppel

91 Lotichius á Co Helmond

Lotichius 8c Co's Bank Helmond

92 Wensen 8c Co, Van Leiden

Nationale Bankvereeniging (287)

Nationale Bankvereeniging (287)

Nationale Bankvereeniging (287)

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1919 NWN

1922 BIJ Nederlandsche Handel-
MaatschaPP'j

1917 BIJ Haarlemsche Bankvereeniging
(292)

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1966 NWN

1968 NWN

1972 BIJ F. van Ianschot (3)
1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

93 Wibaut 8c Co, C.RC. Vlissingen
1878 94 Luykx,J. Roosendaal

Luykx Bankiers, NV v~h Fitma J. Roosendaal

Luykx sankiers, J. Roosenaaal

95 Westfriesche Bank, Timmennan Schagrn
Kcelman 8e Co

1819 96 Posthtuna Be Zoon, P. Franeker

97 Rijckevorsel8c Zoonen, Weduwe 's-Hertogrnbosch
Joh.

98 Verwey 8c Ankersmit

1880 99 Heldring 8c Pierson

1881 100 Fockema, F.H. 8e R

101 Gravenhaagsche
Credietvereeniging rn
Depositokas, 's-

]02 Kneppers, Gebroeders

Kneppets 8c Veerkamp

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1914 FAI (levensvatbare deel bij: Zuid-

Devrnter 1897
's-Gravenhge 1958
Arnhem 1933
's-Gravcnhage 1941

Nederlandsche Handelsbank
(270)

SAM met 37: Sallandsche Bank (153)

SAM Pierson, Heldring 8c Pierson

BIJ Algemerne Credietbank

BIJ Hollandsche Bank-Unie

Nijmegrn 1882 NWN

Nijmegen 1892 NWN
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B[JLAGE I

CHRONOLOG[SCHE NMMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROV[NCIE naar oprichtingsjaar

~
rith-
tings-

jaar

Nr. Hand~áóank Zrkl~
Hoofduk!

Maas en Waalsche Bank,
Kneppers 8c Cie

lOS Leidsche Bankvererniging H.F.C.
Gerlings CV

104 Noord-Hollandsche Bank Van
der Stok, Kaan 8c Co

Noord-Hollandsche Bank

105 Souman 8e Co

Noordbrabantsche Bank

106 Vern 8c Co, Egbert

Bankierskantoor Egbert Veen 8e

Eindt van Noam vart dt óank
de bank of - tuaardooroutrgrnomen (BU1
de naam - tuaarin samrngegaan (SAMj

Toelichting op niet meer
Jaar Rtden bank zijn (NTB)

Nijmegen 1925 FAI

Leidrn 1917 BIJ Scheurleer 8c Zoonrn's Bank NV
(295)

Nieuwc Niedotp 1918 NWN

Nieuwe Niedorp 1924 FAI

's-Hertogrnbosch 1884 NWN

's-Hertogrnbosch 1902 FAI

Sneek 1907 NWN

Sneek 1916 BIJ Geldersche Credietvereeniging
(59)Co

1882 ]07 Hollandsche Crediet- en Haarlem
Depositobank Mees 8c
Ritsema CV

108 Meihuizen, S. Groningrn

Bankvereeniging S. Meihuizrn 8e Groningen
Co, Commanditaire

1888 I09 Dordtsche Bank De Ridder 8e Co Dordrecht

110 Huydecoper 8e Van Dielen Utrecht

Bank van Huydecoper 8e Van Utrecht
Dielen

l 11 Utrechtsche Credietbank Utrecht

112 Venlosche Handelsbank CV Venlo

Provinciale Bank voor Limburg Venlo

118 Crediet-, Deposito- rn Arnhem
Effectenbank voorhern Waal
8c Co

114 Mierlo 8c Zoon, Van Breda

115 Rosingh, I.P. Dokkum

116 Stichtsche Bank Utrecht

1884 117 Bas 8c Co, De 's-Gravenhage

1886 118 Benes 8e Co Coevordrn

119 Dusseldorp, G. Usquert

Dusseldorp, W.K. Usqutrt

120 Schill 8c Capadose

1917 SAM met 51: Haarlemsche
Bankvereeniging (292)

1904 NWN

1918 BIJ Groninger Bank (196)

1906 SAM met 159: Dordtsche Bank (219)

1907 NWN

1916 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1914 BIJ Bank van Huydecoper 8c Van
Dielrn (10)

1919 NWN

1930 BIJ De Twentsche Bank

1917 BIJ Incasso-Bank

1952 BIJ De Twentsche Bank

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1918 BIJ De Twentsche Bank

1941 BIJ Nederlandsche Handel-
MaatschaPP9

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1915 NWN

1956 BIJ Mesdag 8e Grorneveld's Bank
(407)

's-Gravenhage 1952 BIJ Heldring 8e Rerson (99)
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NAAMLI~ST VAN HANDELSBANREN IN DE PROVINCIE naar oprichtingajaar

Op- Nr. HandtLcbank Zetel~ Einde van Naam van dt bank
rich- HooJdute! de bank of - waardoor ouergenomen (Bj~J
tings- dt naam - ruaarin samengegaan (SAMJ
jaar Toelichting op nitt meer

Jaar Redtn bank zijn (NTBJ

121 Vos 8e Koppius Groningen

122 Wisselink, D.A. Alkmaar

Barilc van Wisselink Alkmaar

1887 128 Kerstens 8c De Chatro Tilburg

124 Nijmeegsche Bankvereeniging Nijmegrn
Van Engelenburg 8c SchiPP~
CV

125 Noordhollandsch
Landbouwaediet

Alkinaar

1888 126 Stoop 8c Zoon Dordrecht

1889 127 Bergsma 8e Dikkers Hrngelo

1890 128 Haan, B.LC. de I.eeuwardrn

Haan's Bank, Ervrn B.LC. de Leeuwarden

129 Houben 8e Zoon, C. Tilburg

Industrie- en Handelsbank Tilburg

130 Landbouwcrediet Texel

131 Iankhuyzen 8c Co's Bank, S.D. Raamsdonkveer

1S2 Rijnlandsche Bankvereeniging Leidrn
F.F.W. Heintz

1957 BIJ Amsterdamsche Bank

1918 NWN

1930 BIJ De Twrntsche Bank

1922 FAI

1931 BIJ De Twrntsche Bank

1940 BIJ Amsterdam.sche Bank

1919 BIJ De Twentsche Bank

1925 BIJ De Twentsche Bank

1907 NWN

1919 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1900 NWN

1913 LIQ ( na surséance van betaling)

1897 OPH

1950 BIJ Amsterdamsche Barilc

1903 FA!

133 Tnrffuto 8c Co 's-Gravenhage 1957 FAI

194 Utrechtsche Landbouwbank Utrecht 1897 NWN

Landbouwbank, De Uaecht 1964 BIJ Slavenburg's Bank, 1984 bij
Avista Bank

1S5 Zuid-Hollandsch 's-Gravenhage 1900 NWN
Landbouwcrediet

Algemerne Bankvereeniging 's-Gravenhage 1914 OPH

1891 136 Schortinghuis 8c Stikker Winschotrn 1901 NWN

Groninger Bankvereeniging Winschoten 1917 NWN
Schortinghuis 8c Stikker CV

Groninger Bank Groningen 1980 BIJ De Twentsche Bank

1893 137 Bank voor Effecten- en 's-Gravenhage 1917 BIJ De Twentsche Bank
Wisselzakrn

1894 138 Kreke, De Kan 8e Co, Van de Hoogeveen 1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

139 Nederlandsche Utrecht 1918 BIJ IncassaBank
Credietvereeniging

140 Onderlinge Voorzorg van 1894 Amersfoort

141 Perk 8c Everts Hilversum 1921 BIJ Incasso-Bank

1895 142 Geldersche Bank Arnhem 1927 FAI
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BIJLACE I

CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDELSBANREN IN DE PROVINCIE naar oprichting~jaar

0~ Nr. Handelsbank
rith-
tings-

jaar

Zetel~
Hoofdzetd

Eindc van Noam van de bank
de bank of - uaardoor overgrnomen (BU)
de nanm - ruaarin samrngegann (SAM)

Toelirhling op niet men
Jaar Reden bank zijn (1VTB)

143 Noorder Bank

144 Opprnheim, A.

Oppenheim 8e Van Till

1896 145 Dclfrsche Bank

146 Maastrichtsche Crediet- rn
Handelsbank

147 Nederlandsche Credictbank

148 Noordefijk Iandbouwcrediet

149 Wijksche Bank

1897 150 Bank van Haffmans 8c Steegh

151 Gooi- rn Fxtnlandsche
Bankvereenigutg

152 Haagsche Effectrn- rn
Wisselbank

153 Sallandsche Bank (OS: 37 f 98)

1898 154 Kempers 8c Co

155 Provinciebank

156 Residentiebank

1899 157 Bal, C.M.

158 Betuwse Bank Iamsvelt 8c Co

159 Haagsche Bank

160 Hendriksc 8e Co

Hrndrikse 8e Co's Bankiers- rn
Effectenkantoor

161 Hillegomsche Bankvereeniging

162 Hondius, C J.

Hondius 8c Zoon

Banlc Hondius 8c Zoon

163 lissesche Bankvereeniging

164 Lochemsche Bankvereetriging

165 Meierijsche Bank

166 Provinciale Bank
167 Somer 8e Co

1900 168 Geldersche Landbouwbank

169 Graafschapsche Bank

170 Hettogenbossche Batilc, 's-

Alkrnaar
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Delft
Maastricht

Haarlem

L,eetiwardrn

Wijk bij Dutustede

Venlo

Hilversum

1951 BIJ Amsterdamsche Bank

1903 NWN

1941 SAM met 32: Iandry 8e Van Till (399)

1906 OPH

1986 C.I(Z,

1923 OPH

1905 OPH

1917 BIJ Nederlandsche
Credietvereeniging (139)

1920 BIJ Amsterdamsche Bank

1902 B1J Hilversumsche Crediet- rn
Depositokas(193)

's-Gravenhage 1903 OPH

Devrnter
Utrecht
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zierikzee
Atnhem
's-Gravrnhage
Middelburg
Middelburg

Hillcgom

Middelburg

Middelburg

Middelburg

Lisse

Lochem

Eindhovrn

's-Hertogrnbosch

Asrn

Ticl

Zutphrn

's-Hertogrnbosch

(dochter van Slavenburg's Bank)

1923 FAI

1918 BIJ Incasso-Bank
1927 FAI
1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1931 LIQ

1906 SAM met 109: Dordtsche bank (219)

1912 NWN

1940 BIJ Incasso-Bank

1911 OPH

1920 NWN

1973 NWN

1981 BIJ Amsterdam-Rotterdam Bank

1990 BIJ De Twentsche Bank

1925 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1907 FAI

1920 BIJ Incasso-Bank
1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)
1916 BIJ Nationale Bankvereeniging(287)
1905 FAI
1916 OPH
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROVINCIE ttaar oprichtingsjaar

Op- Nr. HandcLsbank
rich-
lirtgs-
jaar

171 Koning 8c Co, De

172 Meijer 8c Co, Mr. CJ.M.

Meijer's Barilc, CJ.M.

173 Schevettirtgsche Bank

174 Splunder, J. van

1901 175 Aakmecrsche Bankvereeniging
116 Algemeene Nederlandsche

Credietbank

Zetel, Einde van Naam van de óank
HooJdutcl de bank oJ - uaardoor ouergrnomrn (BU)

de naam - uxiarin samrngegaan (SAM)
Toelickting op nut meer

Jaar Redrn óank zijn (IVTB)

Dordrecht 1917 BIJ Incasso-Bank

'sHertogrnbosch 1905 NWN

's-Hertogenbosch 1907 FAI

Scheveningen 1906 OPH
Sliedrecht 1917 BIJ Nationale Bankveretniging (287)

Aalsmeer 1904 OPH

's-Gravenhage 1906 OPH

17 7 Bank voor Schouwen en Zietikzec
Duiveland

178 Bolman, Kool 8c Co 's-Gravenhage

Haagschelncassobank 's-Gravenhage

179 Discontobank 's-Gravenhage

180 Groningsche Crediet- en Groningen
Handelsbanlc

181 Hustinx' Wissel en Effectenbank Maastricht

182 Industrieele Bank- en 's-Gravenhage
Handelmaatschappij

188 Nationale Bartk 's-Gravenhage
184 SchermerLandbouwbank Allunaar

185 Stichtsche Credietbank Utrecht

186 Zuid-Hollandsche Barilc 's-Gravenhage

187 Zuid-Limburgsche Bank Maastricht

1902 188 Amersfoortsche Bank Amersfoort

189 Fotnier 8e Co, W.F. Grocnlo

190 Frowein 8c Thiebout Zwolle

191 Groenewegen 8e Co Hoogeveen

192 Helmondsche Bank Helmond

193 Hilversumsche Crediet- en Hilversum
Depositokas

194 Nederlandsche Crediet- en 's-Gravenhage
Voorschotbank, De

195 Westlandsche Crediet-, Deposito- Loosduinen
en Effectenbank

1903 196 Brouwer 8e Co, J.R. Wildervank

1950 BIJ Rotterdamsche Bank

1903 NWN

1912 FAI

1919 OPH

1921 BIJ Amsterdamsche Bank

1921 BIJ Bank-Associatie

1992 OPH

1915 BIJ Rotterdamsche Bankvereeniging
1911 BIJ Alkmaarsche Crediet- en

Effectenbank(250)

1921 SAM met 229: Stichtsche
Banévereeniging (316)

1907 FAI

1913 FAI

1910 OPH

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1930 BIJ Bank van Doyer 8c Kalff (23)

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1980 BIJ Amsterdarnsche Bank

1920 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1952 NTB (1944 in: Schielandsche Cred.- en
Depositobank)

1946 BIJ Incasso-Bank

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)
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CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROVINCIE naar opt~chtingsjaar

~
rith-
tingt-
joar

N~. HnndtLsbank Zttd~ Eindr van Naam van de bank
Hoofdzete! dt bank oJ - unardoor outrgenomtn (BUJ

dr naam - uaarin samtngegaan (SAM)
Tcelitktinq op nitt mta

Jaar Redrn óank zijn (Nf8)

197 Grelle 8e Co, M.L
198 Haagsche Bankvereeniging

199 Haagsche Commi.csiebank

200 Leemkolk 8c Co, Van de

201 Nieuwe Bank

202 Thoolsche Bank
208 Zeeuwsche Landbouwbank

1904 204 Bodegravcnsche Bank
Bodegravensche

Bankvereeniging

205 Effectrn- rn Depositobank

206 Effectrn- en Wisselbank

207 Eistna 8c Co

Eistna 8c Co's Bank

Handels- rn Effectenbank

208 Hoomsche Crediet- en
Effectrnbank

Hoornsche Bank
209 Leeuwarder Bankvereeniging
210 Oss 8c Co, Van

Oss 8c Co's Bank, Van

211 Prins 8e Van Lindonk's Bank

212 Utrechtsche Bank

1905 218 Credietbank
214 Effectenbank
215 Lerndertz 8e Corn Carbasius'

Bank, P.

Delfr 191s BIJ Incasso-Bank
's-Gravenhage 1907 FAI
's-Gravenhage 1952 BIJ Nedcrlandsche Bank voor Zuid-

Afrika

's-Gravenhage 1911 FAI

's-Gravenhage 1931 BIJ Cottunissiebank Hollartd-Indië
(356)

Tholrn 1916 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

Zietikzee 1917 BIj Nationale Bankvereeniging(287)

Bodegravrn 1916 NWN

Bodegravrn 1981 BIJ Incasso-Bank

DeIR 1907 OPH

Leidrn 1907 OPH

's-Gravenhage 1908 NWN

's-Gravenhage 1910 NWN

's-Gravenhage 1915 OPH

Hoorn~1947 1958 NWN
Alktnaar

Alkmaar 1964 BIJ De Twentsche Bank

Leeuwardrn 1919 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

's-Gravcnhage 1911 NWN

's-Gravrnhage 1949 OPH

's-Gravenhage 1908 FAI

Utrecht 1916 BIJ F. van Lanschot's Bank, Utrecht
(286)

Alkmaar 1916 LIQ (op verecek grootste aediteur)

's-Gravrnhage 1908 OPH

Nijmegrn 1918 BIJ Nijm. Bankvrg Van Engelrnburg
8c Schippers (124)

216 Provinciale Crediet- rn Schiedam 1932 NWN
Spaarbank

Provinciale Crediet- rn Schiedam 1941 OPH
Depositobank

1906 217 Algemerne Wissel- rn 's-Gravenhage 1910 OPH
Effectrnbank
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NAAML[JST VAN HANDELSBANREN IN DE PROVINCIE naar oprichtingajaar

0~ Nr. Handtlsbank Zekl~
rich- Hoofdztkl
tingt-
jaar

Einde van Naam van dc bank
de bank of - waardoor ovtrgtnomtn BUJ
dt naam - uaarin samrngtgaan (SAMJ

Talirhtingop nkt men
Jaar Rtdtn bank zgn (NTB)

218 Bankvereeniging Boonen 8e Arnhem
Duijmaer van Twist,
Commanditaire

219 Dordtsche Bank (OS: 109 t 159) Dordrecht

220 Haarlemsche Credietbank Haarlem

221 Handels- en Landbouwbank Gorkum~1922
's-Gr.h.

222 Monhemius 8c Co, W.EP. Nijmegrn

Monhemius 8e Co's Bank, W.EP. Nijmegen

223 Terwindt, Grvendrrnann ~ Co Arnh~

224 Zuid-Nederlandsche Bank Eindhoven

1907 225 Credietvereeniging De 's-Hertogrnbosch
Hanzebank

226 Duym 8c Spniyt Haarlcm

Haarlemsche Incassobank Haarlem

221 Girobank 's-Gravrnhage

228 Rijswijksche Bank Rijswijk

229 Slee 8e Heinsius Utrecht

Slee 8c Heinsius' Bank Utrecht

1908 230 Boudier, GJ.A. 's-Gravenhage

Boudier's Effectenkantoor 's-Gravenhage

291 Fontein, Wj. 's-Gravenhage
Statenbank 's-Gravenhage

232 Heerlrner Bank Heerlen

283 Holland-Ametika Bank 's-Gravenhage

234 Londensche Bank 's-Gravenhage

285 Meppeler Bank Meppel

236 Utrechtsche Provinciebank Utrecht

1909 237 Baurichter Oldenual

288 Bank voor Handel rn Nijverheid 's-Gravenhage

289 Credietbank voor West- rn Rijswijk
Delfland

240 Gravenhaagsche Bank,'s- 's-Gravtnhage
241 Somer 8c Kool Assen
242 Zeyl 8e Zoon, W. Sneek

1907 FAI

1916 BIJ

1909 OPH

1931 FAI

1907 NWN

1918 OPH

1916 BIJ

1911 OPH

1923 FAI

Nationale Bankvereeniging (287)

Nationale Bankvererniging (287)

1909 NWN

1911 FAI

1915 FAI

1920 BIJ De Rentekas (257)

1918 NWN
1921 SAM met 185: Stichtsche

Bankvereeniging (316)

1918 NWN

1920 OPH

1912 NWN

1916 BIJ Rotterdamsche Bankvereeniging

1928 BIJ Amsterdamsche Bank

1911 FAI
I909 OPH
1918 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1954 BIJ Slavrnburg's Bank

1925 BIJ De Twrntsche Bank

1918 OPH

1912 OPH

1929 OPH
1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1926 NWN
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CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDEISBANKEN IN DE PROVINCIE naar oprichtingajaar

0~ Nr. HandeLsbank Zetel~
rith- HooJduk!
tings-
jaar

Einde van Naam van de bank
de bank oJ - uaardoorauergenomen (BU)
de noam - ruaarin samrngegaan (SAMJ

Toelickting op niet meer
Jaar Reden bank ujn (NTB)

Zey18c 1,oon's Bank voor Sneek
Landbouw rn Handel, W.

1910 243 Bank voor Handel rn Belegging Atnhem

244 Betuwsche Credietvereeniging Elst

245 Commercieele Bank 's-Gravenhage

246 Effecten- rn Credietbank 's-Gravenhage

247 Kortenaer Bank 's-Gravenhage

248 Spaame Bank Haarlem

249 Teunissen 8e Co's Bank, D. Letrdam

1911 250 Alkmaarsche Crediec rn Alkmaar
Effectrnbank

251 Beer's Effectrn- en Bodegraven
Wisselkantoor, De

252 Handelsbank Arnhem

253 Heldersche Barilc Den Helder

254 Hollandsche Spaar-, Deposito- en Alkmaar
(',pmmiccjebank

255 Kassierskantoor voorheen D. Vianrn
Teunissrn 8c Co.

Kassierskantoor E. van Kleef Vianrn
256 Provinciale Bank voor Effectrn- 's-Gravenhage

rn Wisselzalcrn

257 Rrntekas, De (statutaire zetel 's- Amsterdam
Gravenhage)

258 SalmJr, A.J J. Ede

259 Tielsche Wissel- rn Effectrnbank Tiel

1912 260 Bataafsche Credietbank 's-Gravenhage

261 Flakkeesche Bank Sommelsdijk

262 Haagsche Handelsbank 's-Gravenhage

263 Oranjebank (Nat. Inst. voor 's-Gravenhage
Lands- rn Volkswelv. v~d
C~rartjebond)

264 Rosingh, W. Hrngelo

265 Royaards Haarlem
Bankvereeniging voorhern Haarlem

Royaards 8e Bayer

1952 NTB (assurantiran rn effectenzakrn)

191fi BIJ Incasso-Bank
1913 BIJ Credietvereeniging
1951 OPH
1952 NTB (niet in kredietregister)

1922 OPH

1938 BIJ Nederlandsche Handel-

M~~~PP'J
1950 BIJ Nederlandsche Handel-

MaacschaPP'j

1920 BIJ Noord-Hollandsche Bank (104)

1912 BIJ Nationale Bank (183)

1931 BIJ De Twentsche Bank

1918 BIJ Bank van Wisselink (122)

1917 BI Hoornsche Crediet- rn
Effectenbank(208)

1949 NWN

1954 BIJ Slavrnburg's Bank

1911 FAl

1944 BIJ Nederlandsche Handel-
Maatschappij

1916 BIJ Nationale Bankvereeniging (281)

1918 OPH

1927 OPH

1920 FAI

1948 OPH

1923 OPH

1917 BIJ Nationale Bankvereeniging (287)

1913 NWN

1917 BIJ HoILCred.- rn Dep.bank Mees 8e
Ritsema (107)

295



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDELSBANREN IN DE PROVINCIE naar oprichtingajaar

Op- Nr. Handtltbanlt
ticl~-
tings-
jaar

z~t~l~
aooJ~ul

Eindc van Naam van dt bank
d~ bank oj - ruaardoor ouergenomen (BU)
de naam - uaarin wmengegaan (SAM)

Torlithting op nitt men
foar Redrn bank zijn (NTB)

266 Schiedamsche Bankvereeniging Schiedam

1913 267 Berkelbank Lochem

268 Hollandsche Handelsbank Haarlem

269 Zeeuwsche Bank Middelburg

270 Zuid-Nederlandsche Tdburg
Handelsbank

1914 271 Algemeene Delftsche Delft
Credietbank

272 Gooische Bank Btusum

273 Haaksma 8e Co Leidrn

274 Loopuyts Bank Schiedam

275 Noord-Nederlandsch Veendam
Candbouwcrediet

276 5teenwijker Bank Steenwijk

1915 277 Algemerne Bank- rn
Handelmaatschappij

278 Bankvereeniging LH. Bas 8c Co,
Commanditaire

's-Gravenhage

Zutphrn

279 Nederlandsche Handels- rn Haarlem
Landbouwbank

280 Trn Cate Fennema 8e Ahna's Sneek
Bank

281 Woerdensche Bank

1916 282 Alphensche Bank
283 Archipef Bank
284 Effecten-en Incassobank

285 Geldersch-OverijsseLsche
Bankverernigittg

286 Lanschot's Bank, F. van

287 Nationale Bankvercenigittg
288 Staal 8e Co

Bankietskantoor StaalBe Co

Staal Bankiers

Woerden

1914 BIJ Rotterdamsche Bankvereeniging

1917 9IJ Lochemse Bankvercenigirtg (164)

1927 FAI

1930 OPH
1920 BIJ Nationale Bankvereenigittg (287)

1933 OPH

1947 OPH

1962 BIJ Slavenburg's Bank

1939 BIJ Nederlandsche Handel-
MaatschaPP9

1926 LI(2, ( 1939 failliet verklaard)

1956 BIJ Nederlandsche Handel-
Maatschappij

1926 OPH

1917 BIJ Nationale Bankvereetriging (287)

1992 FAI

1920 BIJ De Friesche Bank (291)

1939 BIJ Nederlandsche Hande4
MaatschaPP'j

Alphen aan de Rijn 1973 BIJ Algemene Bank Nederland

's-Gravenhage 1949 OPH

Alphen aan de Rijn 1959 BIJ Nederlandsche
Middtnstandsbank

Enschede 1990 BIJ De Twentsche Bank

Utrecht 1919 BIJ Geldersche Credietvereeniging
(59)

Utrecht 1929 BIJ Rotterdamsche Bankvereeniging
's-Gravenhage 1988 NWN
's-Gravenhage 1979 NWN
'sGravenhage
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BI]LAGE I

CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDELSBANREN IN DE PROVINCIE naar oprichtingsjaar

Ofr Nr. Handrlsbnnk Zetcl~ Eindt van Naam vnn d~ óank
iith- Hoofdztttl de óonk of - uaardoorauergenomtn (Bu1
tings- de naam - uaarin .camrngegaan (SAM)
~~r Talichting op niet meer

Jaar Rtdtn bank zqn (NTB)

1917 289 Alkmaarsche Bank Alkmaar

290 Engels-Hollandsche Bank- rn 's-Gravenhage
Handelmaatschappij

Effectrn- rn Industriebank 's-Gravenhage
291 Friesche Bank, De (OS: 45 t 88) L,eeuwardrn

292 Haarlemsche Bankverceniging Haarlem
(OS: 51 t 107)

298 Industrie- rn Landbouwbank Tiel

294 Scheldebank Zierikzee

295 Scheurleer 8c Zoonrn's Bank NV Delft

1918 296 Effecten- en Handelsbank 's-Gravenhage
297 Hollandsche Crediet- rn 's-Gravenhage

Effectenbank

1975 BIJ Nederlandse Credietbank

1941 NWN

1950 NTB (beleggingsmaatschaPP'j)

1934 BIJ Amsterdamsche Bank

1980 BIJ De Twrntsche Bank

1924 FAI
1911 BIJ Amsterdam-Rotterdam Bank

1931 BIJ [ncasso-Bank

1929 FAI
1934 OPH

298 Onesiforusbank, Mij tot Utrecht 1949 OPH
Geldvetsch. voor Kerk- rn
Schoolbouw

1919 299 Heerrnbergsche Bank, 's- 's-Heerenberg 1980 OPH

300 Hofstadbank, De 's-Gravenhage 1958 NTB

501 Internationale Wisselbank 's-Gravenhage 1967 OPH

802 Jagers Bankierskantoor Btusum 1968 BIJ

S03 Philips 8c Co's Bank, E(OS: 75 t Maastricht 1925 NWN
ao)

Limburgsche Bankvereeniging Maastricht 1932 OPH

1920 304 Bank voor Indit 's-Gravenhage 1929 OPH

305 Bank voor Zeeland Gces

(commissionair in effectrn)

Slavrnburg's Bank

(1974 dochter van: Bank Mees 8c
Hope)

306 Buitenlandsche Handelsbank Blaricum 1930 OPH

307 Drentsche Groningsche Noordbroek 1930 OPH
Bankvereeniging

308 Eilanden Bank Brielle 1938 OPH

309 Ham 8c Smittrnaar, Van der 's-Gravrnhage 1945 NWN

Lahm, J.G. 's-Gravrnhage 1955 NWN

Bankierskantoor J.G. Wtm 8e 's-Gravenhage 1957 NTB (effectenkredietinstelling)
Zoon

1921 810 Algemerne Hollandsche Crediet- Haarlem~1967 1972 LIQ
rn Depositobank 's-Gr.h.

311 Bankierskantoor voorhern E. Zandvoort 1924 NWN
von der Heydt 8c Co
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CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROVINCIE ttaar oprichtingajaar

0~ Nr. Handt(tóank
rith-
tings-
jaar

Zekl~
Hoofdzetel

Eindr van Noam van de bank
dt bank of - tuaardoorooergenomen (BUi
dt naam - uaarin samtngegaan (SAMJ

Toelichting op nitt mta
Jam Rrdrn bank zijn (1VTB)

Heydt's Bank, Von der Zandvoort 1943 OPH

912 Bank voor Kerkrn rn Scholrn 's-Gravenhage 1977 OPH (1974 Woudrnberg: 1976 St
Anthonis)

313 Cometriusbank, NV voorhern Apeldoom

314 Haagsche Bankvereeniging 's-Gravenhage

315 Oudewatersche Bank Oudcwata

316 Stichtsche Bankvereeniging (OS: Utrecht
185 f 229)

317 Trichtsche Bank Maastticht

1922 318 Burgers 8e Co 's-Gravcnhagc

819 Consortiale Maatschappij voor 's-Gravenhage
Bankzakrn

820 Crediet- rn Administratie- Zeist
MaatschaPP'j

321 Crcdiet- rn Effectrnbank Utrecht

322 Crediet- en Indtutriebank 's-Gravenhage

323 Haagsche Credietbank 's-Gravenhage

324 Overling's Bank Doetinchtm

1923 325 Bank- rn Handelskantoor Ebben Cuyk
8c Co

326 Bank voor Wcst Friesland Hoorn

327 EH'ectettkantoor A.A. Hogema Gmningrn
Hogema's Bank Groningen

828 Hollandsche Administntie- rn 's-Gravetthage
Effectrnbank

329 Koopman 8e Co Middelburg
SSO Schouten, A.C. Alkmaar
881 Wijksche Bank, De Wijk bij Duurstede

1924 332 Algemerne Bank-Combinatie Breda
388 Bankvereeniging Meijs 8c Hack, Breda

Commanditairc

334 Culemborgsche Bankvererniging Culemborg
Van drn Berg 8e Van Heusrn
8c Co

335 Deposito- en Effectrnbank 's-Gravenhage
886 Dordrechtsche Industrieele 's-Gravenhage

Crediet Maatschappij

1951 OPH
1971 BIJ Algemrne Bank Nederland

1954 FAI

1948 BIJ Nederlands(chk Credietbank:
levetvsvatbare deel

1968 BIJ Nederlands(chk Credietbank

1935 OPH

1951 OPH

1945 OPH

(werkt samen mer. Ned.
Middenstandsbank)

1985 OPH

1949 OPH

1968 OPH

1969 BIJ Nederlands(chk Credietbank

1942 OPH

1989 NWN

1968 BIJ Amsterdam-Rotterdam Bank

1968 NTB (exploitatie van onroerend goed)

1930 BIJ De Twrntxhe Bank

1950 OPH

1940 FAI (rie ook 149)

1932 FAI

1952 NTB (J.A. Meijs Effectettkantoor)

1945 BIJ Amsterdamsche Bank

1932 OPH

1936 OPH
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CHRONOLOGISCHE NMMLIJST VAN HANDEISBANKEN IN DE PROVINCIE naar oprichtingsjaar

0~ Nr. HandrLsbank
rich-
tings-
jaar

Zrtrl~ Eindr van Naam uan dt baná
Floofdutrl dr óank nf - uaardooroungrnomtn (BU1

dr naam -uaarin wmengrgaan (SAMJ
Talichting op nirt mrrr

Jaar Rrdrn bmu4 zijn (1VTBJ

337 Effectrn- rn Wisselbanlc Bouvy Nijmegrn

338 Metabank Nijmegrn
339 Meíjs, Effectenkantoor, J.A. Breda
340 Wester-Handelsbank Bcrgen op Zoom

1925 341 Averco Bank Breda

342 Bank voor Roerrnde Goederrn Haarlem

Industrieele Haarlem
DiscontomaarschaPPi1

348 Bank voor Utrecht Utrecht
344 Hollandschc Exploitatie Bank 's-Gravenhage
845 Hollandsche Buitenland-Bank 's-Gravenhage

Aero-Bank Amsterdam

346 Hollandsche Disconteeringsbank 's-Gravenhage
847 Kamper Bank Kamprn
848 Maasbank Schiedam~1932

R'dam

349 Zeeuwsche Crediet-Bank Middelburg

1926 350 Bank voor Flektrotechnische Breda
Ondememingen `Baveo'

351 Beheer- rn Handelsbank 's-Gravenhage

852 Grnerale Bankvereeniging Haarlem
`Ceba'

353 Groningerlndustrieele Crediet Groningrn
Bank

354 Hollandsche Fmissiebank Nijmegrn
355 Nederlandsche Wissel- en Sappemeer

Effectrnbank
1927 356 Commissiebank Holland-Indit 's-Graverthage

Hollandsche Commissir rn Amsterdam
Handelsbank

357 Gosschalk, E Jos 's-Gravenhage
358 Intetnationale Effecten- en 's-Gravenhage

Ctrdietbank
Bank 1TEC 's-Gravenhage

359 Nederlandsche Commeráeele Groningcn
Discontobank

360 Pharusbattk, De 's-Gravenhage

1981 FAI
1934 OPH
1969 BIJ Slavrnbwg's Bank

1940 OPH

1938 OPH

1928 NWN

1981 SAM met:IDM~RDB

1948 OPH

1990 OPH

1949 NWN

1945 L.I(Z,

1929 OPH

1981 FAI

1968 NTB (Assurantiekantoor `De
Maasbank')

1957 FAI
1940 OPH

1972 NTB (Beheba Bu)

1941 OPH

1969 BIJ Amsterdam-Rotterdam Bank

1926 OPH
1948 FAI

1959 NWN

1969 BIJ Bank Mees 8e Hope

1958 BIJ Incasso-Bank
1982 NWN

1994 FAI

1959 LIQ
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDELSBANREN IN DE PROVINCIE ttaar oprichtingajaar

0~ Nr. Handtlsbank Zttel~
rich- Hoofdutcl
tingl-
jaar

Einde van Naam van de bank
[IC IMrlk Of - IU0ard001 OUCfgfnOA{Cn BU~

dt naam - uaarin samengrgaan (SAM)
Toelichting op nitt mter

Jam Redrn bank zijn (NTB)

1928 361 Crediea rn Handelsbank Apeldoom -- 1943 - OPH
Engbergen

962 Enschedesche Credietbank Etuchede

963 Groninger Disconto-Bank Groningrn

364 Kennemer Bankverernigittg, De Haarlem

365 Montfoortsche Bank Montfoort

966 Veensche Bank Vernendaal

961 Zeeuwsche Beleggingsbank Middelburg

968 Zuiderzeebank Hootn

1929 369 Bankierskantoor Burlage 8e Co 's-Gravenhage

910 Haagsche Maatschappij voor 's-Gravenhage
Bank-, Beleggings- en
Crediet~altrn

1980 371 Bax'Bank 's-Gravenhage

372 Gooische CredierCompagnie Hilversum

379 Hardenberger Bank Hardrnberg

S 74 Hilversumsche Bankierskantoor, Hilversum
Het

1981 915 Bank van Sas, De Alkmaar

376 Bank voor Effecten- rn 's-Hertogrnbosch
Handelszaken

9 7 7 Grnerale Handelsbank 's-Gravenhage

1952 LIQ
1931 FAI
1969 BIJ Bank Mees 8c Hope

1958 BIJ Slavrnburg's Bank

1944 OPH

1950 OPH
1930 BIJ Nationale Spaar- rn Emissiebank

1967 FAI

1955 OPH

1952 NTB (niet in kredietregister)

1947 OPH

1944 LIQ

1941 BIJ Amstcrdatnschc Bank

1971 OPH

1952 NTB (niet in kred.reg; 1988
assurantien en boekh.)

378 Nederlandsche Arbeidersbank Utrecht

1932 879 Halfwegsche Bank Halfweg

380 Harderwijker Wisse4 en Hardmvijk
Effectrnbank

381 Van Heel 8c Co NV Goes
1938 882 Grceneveld, Mr. B.A. Winschoten

Grceneveld's Bank Winschoten

383 Hilvetawnsche Effectrnbank Hilversum

384 Nijkerksche Bank Nijkerk

1934 885 Effectenkantoor J. Hurkens 8c F. Eindhoven
Hezemans

Handelsbank Eindhovrn Eindhoven

1948 OPH

1948 BIJ Rotterdamsche Bank

1949 BIJ Nederlandsche Handel-
Maatschappij

1940 BIJ Incasso-Bank
1948 NWN
1955 SAM met l8: Mesdag 8c Grceneveld's

Bank (407)

1952 NTB (niet in kred.reg.; 1962
opgehevrn)

1960 BIJ Rotterdamsche Bank

1953 NWN

1970 BIJ Algemene Bank Nederland
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BIJLAGE 1

CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROVINCIE naar optichtingsjaar

Op- N~. HandeLcbank
rith-
tings-
jaar

386 Groninger Financietings-Bank

387 Handel- en Credietmaatschappij
`Hancred'

388 Zuid-Nederlandsch Emissie-,
Administratie- rn
Effectenkantoor

1935 889 Indtutriebank in Limburg

1986 390 Ihvrnrn's Bank, Van

391 Limburgsche KerkeGjke
Credietbank

392 Nederlandsche Ltixemburgsche
Bank

1937 393 BankJordaan
1988 394 Bankierskantoor F.H. van der

Wiel

395 Dockum 8c Van der Muehlen,
Van

1939 396 BankierskantoorJ.Straus
1941 397 Bank voor Noord-Nederland

898 Geldersch Effectenkantoor L
ICtvik Am

399 Landry 8c Van Till
(OS: 32 t 144)

1943 400 Bankierskantoor Heemskerk

401 NoordeGjk Effectenkantoor

Handels- en Effectrnbank

1946 402 Bankierskantoor Van Wensen 8c
Co

Bankierskantoor Van Wensen 8c
Mourik

1947 403 Hondius 8e Zoon Terneuzen

1948 404 Gemeenschappeójk Bankkantoor

405 Zuidhollandsche Bank

1954 406 Handelscrediet Associatie

Zetel~ Einde van Naam van de dank
Floofdze:d dc eanh of - ruaardaarovergenamat rBvi

dr noam - tcmrin sammgegaan (SAMJ
Talithting op nut meer

Jaar Redrn bank ujn (]VTBJ

Middelstum 1952 NTB (niet in kred.reg.; 1971 A'dam;
1979 in 6quid)

's-Gravenhage 1966 OPH

's-Hertogrnbosch 1981 NTB (1979 met Rijnlandsche
Discontobank)

Maastricht

Oss

Roermond

Heerlen

Haaksbergrn

's-Gravenhage

Weesp

Roermond

Groningen

Lunterrn

's-Gravenhage

's-Gravenhage
Groningen
Groningen
's-Hertogrnbosch

's-Hertogrnbosch

Tcrneturn

's-Gravenhage

's-Gravenhage

Utrecht

1952 NTB (niet in kred.reg.; 1975 Ind.bk
LIOF)

1949 FAI
1952 NTB (niet in kred.reg.; 1984 `LK.

Credietinstelling')

1944 OPH

1958 OPH

1952 NTB (1965 bij Slavrnburg's Bank)

1945 BIJ Amsterdamsche Bank

1972 BIJ Slavenburg's Bank

1952 NTB (19496ij Ned.Oostfriesche
Hypotheekbank)

1980 BIJ Amsterdam-Rotterdam Bank

1974 NTB

1952 NTB ( niet in kredietregister)

1951 NWN

1976 BIJ Slavrnburg's Bank

1947 NWN

1955 BIJ Van Mierlo 8e Zoon (114)

1967 BIJ Amsterdam-Rotterdam Bank

1972 BIJ Rabobank~Crntrale Raiffeisen-
Boerenleenbank

1968 BIJ Nederlandsche
Middenstandsbank

1961 NWN
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CHRONOLOGISCHE NAAMLIJST VAN HANDELSBANKEN IN DE PROVINCIE naar oprichtingajaar

0~ Nr. Handtlsbank
,;~-
tirtgs-

jaar

Zttel~
H~fdutci

Bindt rxin Naam van dt bank
d~ bank nJ - tuaardoor oucrgrnomen (BjJ)
dt naam - wnarin camtngtgaan (SAM)

Talichting oQ niet men
Jaar Rtdtn barut zijn (NfB)

Rijnlandse Disconto Bank Utrecttt

1955 407 Mesdag 8c Groeneveld's Bank Groningen
(OS: 18 t 382)

1962 408 Marathon Finanàets Veenendaal

1963 409 CMV Crediet Maatschappij Venlo
Venlo

1972 4I0 Randstadbank Zeist

1974 411 Staten Bank Holland 's-Gravenhage
1980 412 Triodos Bank Zeist
1981 413 Roparco 's-Gravrnhagc

1984 4l4 Avista Barilc 's-Gravenhage

1970 BIJ Bank Mees 8e Hopc

1979 BIJ Slavrnburg's Bank; 1984 bij
Avista Bank

(1972 dochter van Algetnene
Bank Nederland)

1978 BIJ Slavrnburg's Bank
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Lijst van banken in de provincie die ntig als handelsbank fungeren
Daaronder vallen ook banken dieniet meer zelfstandig zijn. De Sallandsche Bank bijvoorbeeld, functioneert
onder die naam maar is niet als zelfstandig aan te merken aangezien zij in 1975 een dochter werd van
Slavenbtug's Bank. Verder is van belang te weten dat als criterittm bij het begrip bank is aangehouden dat
alleen die instellingen, die zich, althans ten dele, op het gebied van de zakelijke kredietverlening bewegen,
als bank moeten worden aangemerkt.
Volkskredietbanken en banken van lening zijn niet opgenomen.
Bovendien is de lijst beperkt tot de handelsbanken hetgeen aangeefr dat de cot5peratieve raiffeisenbanken
en boerenleenbanken, middenstandsbanken (ook die wellce na hun oprichting tritgrceien tot handelsban-
ken) en spaar- en voorschotbanken niet zijn opgenomen. In beginsel zijn evenmin opgenomen de ntim 225
instellingen die in 1952 als commissionair in effecten dan wel in 1957 als effectenkredietinstelling werden
ingeschreven in de betreffende registers. Een aantal daarvan - merendeels met de naam bank, bankiershuis
ofbankierskantoor - komt toch in de naamlijst voor.

Lijst van banken in de provincie die in 1985 nog aLs handelsbank fungeren

Ni. in de
chronologische
l~st:

Naam van de bank: Plaats van vestiging.~

F. van Lanschot Bankiets

Bankierskantoor Mulder ten Kate

Lentjes 8c Drossaerts

Crediet- rn Depositokas

C~nderlinge Voonorg van 1894

Sallandsche Bank

Staal Bankiers

Bank voor Zeeland

Crediet- rn Effectrnbank

Bank Itec

Bax' Bank

Rijnlandse Disconto Bank
CMV Crediet Maatschappij Venlo

Staten Bank Holland

Ttiodos Bank

Roparco

Avista Bank

's-Hertogrnbosch

Vaassen (Epe)

's-Henogenbosch

Utrecht~Amsterdam

Amersfoon

Deventer

's-Gravenhage

Gces

Utrecht

's-Gravenhage

's-Gravenhage

Utrecht

Venlo

's-Gravenhage
Zeist
's-Gravenhage
's-Gravenhage
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Bijlage II

Aantal handelsbanken in de provincie van 1814-1984 en de ooizalcen van de
veranderingen daarin

De aantallen in deze lijst zijn berekend uit bijlage I. De kolom `verdwijning door samengaan' behceft enige
tcelichting. De in deze kolom gencemde aantallen geven namelijk niet aan dat een dergelijk aantal banken
verdwijnt door samengaan. Bij de constnictie van de Gjst is ingeval van samengaan van twee banken slechts
één geteld als zijnde `verdwenen door samengaan'. Daannee verband houdende wordt de nieuw ontstane
bank niet geteld als zijnde een `oprichting'.
Deze constructie biedt het voordeel dat de kolom `oprichtingen' geen oprichtingen bevat die fusies van
banken zijn.

jaar oantal neKo oprith- verdruij- uaarvan door
banken toe- tingen ningen samrn- ouer- ophef- fai!- ouer-
per neming gaan neming fing liue- gang
ultimo Uqui- ment in niet-

datie bank

1814 14
1816 15 1 1
1817 16 1 1
1818 l7 1 I
1819 I8 1 1
1822 19 1 1
1824 20 1 1
1825 23 3 3
1826 24 1 1
1830 25 1 1
1885 26 1 1
1840 21 1 1
1841 29 2 2
1842 33 4 4
1847 34 1 1
1849 35 1 1
1850 39 4 4
1854 42 3 3
1857 43 1 1
1858 44 1 1
1859 45 I 1
1860 47 2 2
1863 49 2 2
1864 53 4 4
1865 57 3 3
1866 58 1 I
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jaar aantal netto oprich- vndmij- waanxin door:
bankrn ta- tingrn níngrn samen- ovn- ophcf- Jail- auer-
per neming gaan neming fing liue- gang
ultimo liqui- mrnt in nitt-

datu bank
1867 59 1 1
1868 62 3 3
1869 65 3 3
1870 69 4 4
1871 75 6 6
1872 81 6 6
1873 84 3 3
1874 83 -1 1
1875 85 2 2
1876 87 2 2
1877 91 4 4
I878 98 2 2
1879 96 3 3
1880 97 1 1
]881 104 7 7
1882 106 2 2
1883 114 8 8
1884 115 1 1
1886 120 5 5
1887 123 3 3
1888 124 1 1
1889 125 1 1
1890 I88 8 8
1891 134 1 1
1893 135 1 1
1894 139 4 4
1895 142 3 3
1896 147 5 5
1897 148 1 3 2 1 I
1898 151 3 3
1899 162 I1 11
1900 169 7 7
1901 182 13 13
1902 188 6 8 2 1 1
1908 192 4 8 4 1 3
1904 200 8 9 1 1
1905 202 2 4 2 1 1
1906 205 3 7 4 1 3
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jaar aantal nctto oprith- verdr~ij- waarvan door:
óanken toe- tingrn ningtn samen- autr-
per neming gaan neming
ultimo

~l- I~- ~-
fing licsc- gang
liyui- ment in niet-
datie bank

1907 202 -3 5 8 2 6
1908 206 4 7 8 2 I
1909 210 4 6 2 2
1910 215 5 7 2 2
1911 218 6 10 7 1 2 4
1912 222 4 7 3 1 1 I
1913 223 1 4 3 1 1 1
1914 224 I 6 5 2 1 2
1915 226 2 5 3 1 I 1
1916 217 -9 7 16 14 2
1917 186 -31 5 36 2 34
]918 174 -12 3 15 12 8
1919 169 -5 4 9 1 7 1
1920 164 -5 6 11 8 2 1
1921 165 1 7 6 1 4 1
1922 167 2 1 5 2 1 2
1923 170 3 7 4 2 2
1924 175 5 9 4 2 2
1925 l77 2 9 7 6 I
1926 l80 3 6 8 3
1927 l81 1 5 4 1 3
1928 187 6 8 2 2
1929 183 -4 2 6 2 3 I
1930 170 -18 4 l7 11 5 1
1931 163 -7 4 11 5 2 4
1932 157 -6 9 9 3 6
1933 157 3 3 1 1 1
1934 157 4 4 1 2 1
1985 156 -1 1 2 2
1936 155 -l 8 4 2 2
1937 156 1 1
1938 154 -2 2 4 2 2
1939 153 -1 1 2 2
1940 145 -8 8 5 2 1
1941 141 -4 2 6 l 3 2
1942 139 -2 2 2
1943 135 -4 2 6 1 5
1944 131 -4 4 1 3
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jaar aanta! netto
banken toe-
ptr ncming
ultimo

~-
tingen

vndruij- waarvan dom:
ningrn camrn- mxr- ophef- fail- ouer-

gaan nemin8 fing lisct gang
liqui- ment in niet-
datit bank

1945 126 -5 5 3 2
1946 126 1 1 I
1947 124 -2 1 8 1 2
1948 122 -2 2 4 3 1
1949 115 -7 7 2 4 1
1950 108 -7 7 4 2 1
1951 102 -6 6 8 8
1952 82 -20 20 6 1 I8
1958 81 -1 1 1
1954 19 -2 1 3 2 1
1955 16 -3 8 1 1 1
1956 73 -8 3 3
1957 68 -5 5 2 2 1
1958 65 -3 8 1 1 l
1959 61 -4 4 3 I
1960 60 -1 1 1
1961 59 -1 1 1
1962 59 I 1 1
1963 58 -1 1 2 2
1964 54 -4 4 4
1966 5S -1 1 1
1967 50 -3 8 1 1 I
1968 48 -7 7 4 1 2
1969 87 -6 6 6
1970 35 -2 2 2
1971 SS -2 2 1 1
1972 28 -5 1 6 4 1 1
1973 27 -1 1 1
1974 26 -1 1 2 1 1
1975 25 -1 1 1
1976 24 -1 1 1
1977 22 -2 2 1 1
1978 21 -1 1 1
1979 20 -1 1 1
1980 20 1 1 1
1981 18 -2 1 3 1 1 1
1984 l7 -1 1 2 2

307



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Bijlage III

Juridische vorm vw de instellingen die volgens opgave van A.M. deJong in de periode 1851-1903
en 1904-1913 ontstaan, verdwijnen ofvan juridische vorm veranderen. ~

van 1851-1903

jaar neUo torneming netto toeneming in de vorm van:
van het aantal íénmans commanditaire naamlou
banken zaak firma rxnnootxhuQ vtnnootsthap

1851 0
1852 0
1853 0
1854 2 2
1855 0
1856 0
1857 1 1
1858 0
1859 0
1860 2 2
1861 0
1862 0
1863 1 1
1864 4 8 1
1865 1 1
1866 1 1
1867 1 1
1868 2 1 1
1869 1 1
1870 4 3 1
1871 6 5 1
1872 5 1 4
1873 3 5
1874 -1 -1 1 -I
1875 I 1
1876 2 1 1
1877 2 2
1878 1 I
1879 1 I
1880 1 I
1881 5 8 1 1
1882 1 1 1 -1
1883 4 2 1 1
1884 2 2
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jaar nttto toeneming tutto torneming in d~ vorm uan:
van het aantal íínmant commanditain naamlou
banken zaak firma vennaotxlwp vtnnootulwp

1885 0
1886 2 2
1887 3 2 -1 2
1888 1 1
1889 1 1
1890 7 1 3 3
1891 2 1 1
1892 1 1
1893 1 1
1894 1 1
1895 3 1 2
1896 4 4
1897 2 2
1898 2 2
1899 8 2 6
1900 5 5
1901 11 -1 I 11
1902 1 -1 2
1903 3 -1 4

111 2 45 9

van 1904-1913

55

jaar rutto toeneming netto toeneming in de vorm van:
van lut aantal íínmans commanditoire naamlou
banken zaok firma vennootuhap vtnnootultap

1904 8 -5 1 12
1905 -2 -4 1 1
1906 0
1907 -2 -1 -2 -1 2
1908 3 2 -2 3
1909 1 -1 2
1910 4 -1 5
1911 1 -2 3
1912 -1 -1 2
1913 3 -1 -2 6

16 -2 -19 1 36

I) De kredietverenigingrn zijn als naamloze vennootschapprn opgrnomen aangczirn zij dat soms bij de oprichting al zijn of
het later zullen wordrn.

Bron: berekrnd uit A.M. de Jong, IIl, blz. 667-705
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Bijlage IV

Lijst van 28 banken en hun vertegenwoordigera die aanwezig zijn bij deoprichting van deBond op
woensdag 13 mei 1903.
De volgorde is die van de pcesentielijat.

Naam van de bank:

1. J.de Lange Cotns.Johz

2. Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelrnburg 8c Schippers

3. van Hee18c Co

4. Victor A.van Rijckevorsel 8c Tilman

5. F.van Ianschot

6. E.Philips 8e Co
7. Hollandsche Crediet- rn Deposito-Bank, Mees 8e Ritsema

8. Brunings 8e trn Cate

9. Hoffman á Co

l0. Jan BGjdesteijn 8c Zoon

11. A.van Devrnter 8c Zonrn

12. P.Posthuma 8c Zoon

13. E.C.Engelberts 8c Co

14. A.Blcembergrn 8c Zonrn
15. Sallandsche Bank
16. Schmasen 8e Nacken

17. Gebr.Gratama

18. Geertsema, Feith 8e Co

19. Scheurleer 8e Zoonrn

20. van Ranzow 8c Co

2 L Geldersche Credietvereeniging
22. Utrechtsche Credietbank
23. Hooghwinkel 8c Co

24. Lezwijn 8c Eigeman

25. Guépin 8c van der Vlugt

26. W.laane

27. Bank- 8c Handelsvereeniging, voorhern Pj.Berger
28.Eindhovensche Bankvereeniging

Naam van dt vMtgtnwoordign:

J.de lange Cornsjohz

LC.van Engelenburg

J.A.van Heel

Cotutant Tilman

G.A.W.van Canahot

J.D.Schoon

Levenkamp

G j.Ten Cate

D.Hoogendijk

C.EJ.de Bordes

P.A.van Deventer

J.F.Posthuma

GJ.Engclbetts

R.Bloembergrn Ez

Ankersmit

ThSchmasrn

G.Gratatna

J.H.ceertsema

D.F.Scheurleer

M.C.Wurfbain

Erdbrink

van Asch van wijk
van Gijn
w.J.Eigetnan
Jb.Fontein
William Iaane
H.M.Berger
J.Coolrn

Bron: Atthief ministerie van Justitie. Serie dossiers van het Crntraal Register van Stichtingrn rn Verenigittgen Nr. 8787:
Vereniging voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, gevestigd te 's-Gravenhage
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Bijlage V

Aanwezige instellingen opde drie ledenvergaderingen vande Bond gerangschikt naarplaatsnaam

Methorst 8c van Lutterveld Amersfoort

Betuwsche Bank Iamsvelt 8c Co Arnhem

E.C.Engelberts 8c Co Arnhem

W.Laane Bergrn op Zoom

M.Iamme Bevenvijk

Scheurleer 8e Zoonrn Delft

H.Portheine Fm. Deventer

Sallandsche Bank Deventer

Vorster 8c Wildschut Devrnter

Jhr J.D.van Nisprn Dcetinchem

Dordsche Bank de Ridder 8c Co Dordrecht

Hooghwinkel 8e Co Dordrecht

van Hee18e Co Goes

Crediet-, Deposito 8e Effectenbank Muu... rn Pijnacker Hordijk Gorinchem

WedKnox 8c Dortland Gouda

Bank voor Effectrn en Wisselzaken 's-Gravenhage

Disconto Bank 's-Gravenhage

H.Edersheim 's-Gravenhage

Fumée 8c Co 's-Gravenhage

's-Gravenhaagsche Credietvereeniging 8e Depositokas 's-Gravenhage

Haagsche Bank 's-Gravenhage

Haagsche Incassobank 's-Gravenhage

Heldring 8e Pierson 's-Gravenhage

Heldring,Pierson 8c Co 's-Gravenhage

M.deJong 8c Zoon 's-Gravenhage

PJ.Landry 's-Gravenhage

L.enaertz Wagner 8c Co 's-Gravenhage

Lissa 8e Kann 's-Gravenhage

Mooyman 8c Bosch 's-Gravcnhage

Moquette 8e Co 's-Gravenhage

Nationale Bank 's-Gravenhage

Nieuwe Bank 's-Gravenhage

C~ppenheim 8c van Till 's-Gravenhage

van Oss 8c Co 's-Gravenhage

Scheurleer 8c Zoonen 's-Gravenhage

Schill 8c Capadose 's-Gravenhage

Telders 8e Co 's-Gravrnhage

TrufTino 8e Co 's-Gravenhage
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M J.F.Vintgens

Pj.Vlamingh Kiebert

Reinders 8c Knol Btvins

Gmninger Bankvereeniging Schortinghuis 8c Stikker

H.C.Fombergh Be Co

Guépin 8c van der Vlugt

Haarlemsche Bankvererniging Teding van Berkhout 8t de C1erq

J j.S.van Hamel

Hollandsche Crcdiet 8e Depositobank Mees en Ritsema
Lugt 8e van Citters
du Rieu 8e Co

van V4.. Be de Vries

P.Posthuma 8c Zoon

Terlet 8e Cwerdiep

F.van Lanschot

Vittor A.van Rijckevorsel 8c Tilman

Wed.foh.F.v.Rijckevorsel8e Zoon

W.Dikkers 8c Zoon

A.Blcembergen 8e Zonen's Bank

B.LC.de Haan

M.A.Engel

Leidsche Bankvererniging H.F.C.Gerlings

Lezwijn 8e Eigeman

F.Muys van der Moer

J.P.Vergouwen

van Wensen 8c Co

EPhilips 8e Co

J.van Dijk Im

F.H.SIot

H.Rcelink Am.

A.de V'user

Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelrnburg 8e Schippcts

Schmasrn 6c Nackrn

Egbert Vern 8c Co

Geldersche Landbouwbank

Kempers 8e Co

Utrechtsche Credietbanlc

A.van Devrnter 8c Zonrn

Buisman Gratama 8c Co

Bron: presentielijstrn van Nole 25.6.1904, 20.12.1904, 28.12.1904

's-Gravenhage

's-Gravrnhagc

Groningrn

Groningen

Haarlem

Haarlem

Haarlem

Haarlem

Haarlem

Haarltm

Haarlem

Haarlem

Harlingrn

Heerrnvern

's-Hertogrnbosch

's-Hertogrnbosch

's-Hertogenbosch

Kamprn

Lecuwardrn
Leeuwardrn
Leiden
Leidrn
Leiden
Leidrn
Leiden
Leidrn
Maastricht
Meppel
Meppel
Meppel
Meppel
Nijmegrn
Roermond
Sneek
Tiel

Utrecht

Utrecht

Zwolle

Zwolle
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BIJLAGE VI

Bijlage VI

De Provisieovereenkomst van 1905 zoals opgenomen in het Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van
het vijf en twintigjarig bestaan van den Bond voor den Geld. en Effectenhandel in de Provincie op 18 meí
1928.i

De 2 definitieve
overeenicomsten.

1) 1928, blz. 54 en 55

Tn .Tuni kwatn daaroh overeenstemmin~~ tot stand. n~~er~~r~-
lerd in twee contracten:

I. tusschen de drie vr,recnigingen:
I)e leden mogen niet minder rekenen dan:

a. aan leden van een der andere vereenigingen (behalve Rot-
terdamsehe aan Amsterdamsche. leden, welke afrekenin;:
vrij zou zijn) 'l2 "'nn: bij ruilorders op denzelfden clag ''~ "~nn
voor de grootste, 'l, "h voor de kleinste zijde:

b. aan ieder ander in Nederland (behondens aan leden ~-an
dezelfde vereeniging en, voor zooverre leden der Rotter-
damsche vereeniging betreft, aan Rotterdamsche particu-
]ieren) 'le olo; koop en verkooP op denzelfclen dag moet
worden afgerekend als zelfstandigen koop en verkoop:

Voorts werd verboden:
aan leden van een der andere vereenigingen van ge-

zioten provisie zooveel nit te keeren, dat men zelf de voor-
gesehreven provisie niet zon overhonden;

aan particulieren (behoudens, voorzooverre de Rotter-
damache commissionnairs betreft, aan particulieren te Rot-
terdam) eenige uitkeering te doen;

aan particulieren vrijdom van porti en kosten te ver-
leenen;

zich door een lid van eene andere vereeniging onder het
commissionnairstarief te laten bedienen (behoudens natuur-
]vk het bedienen van Amsterdamsche commissionnaira door
collega's te Rotterdam).

Leden met bvkantoren in eene andere gemeente moeten
voor dat bukantoor lid worden van de contracteerende ver-
eeniging, waarin dat bijkantoor valt, indien die vereeniging
dat wenscht of tcestaat.

Leden van den Bond, niet tn dezelfde gemeente geves-
tigd, mogen elkander voor niet minder dan het commis-
sionnairstarief bedienen.

II. Eenc overeenkomst tusschen dc Vc,reeniging voor dcn
F,f jectcnhandcl te .4zrzstcrdam Pn den Bond, tot het regelen
van prolongatie, gelden on call en provisie voor buiten-
landsche commissionnaira.
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Bijlage VII

De Incasso-overeenkomst van 1909 zoals opgenomen in het Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van
het vijf en twintigjarig bestaan van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie op 13 mei
1928. ~

Het is aan de leden verboden bij de bezorging van incasso's
binnen Nederland, buiten Amsterdam en Rotterdam betaalbaar,
aan in Nederland gevestigde opdrachtgevers lagére provisiën
te berekenen dan:

I. Voor het bezorgen van incasso's:

(1) a. beneden f 2000,-: 112 aloo, berekend over sommen van
f 20;, naar boven afgerond, met een minimum van 5 cent
per stuk;

b. van f 2000; en daarboven: ll. oloo, met een minimum van
f 1; per stuk, zonder dat in eenig geval meer dan f 4;
behoeft te worden gerekend.

(2) De provisie wordt voor elke incasso afzonderlijk berekend.
(3) Indien bons van den trekker in betaling worden gegeven,

moet daarvoor aan den lastgever minstens 5 cent per in-
casso extra in rekening worden gebracht.

(4) De vorenstaande bepalingen van dit artikel z~jn ook van
toepassing b~j incasso's, welke betaalbaar z~jn gesteld bij
of getrokken z~jn op hem, aan wien de incasso's ter inning
zijn gezonden. Daarentegen is het berekenen van provisie
niet verplichtend voor papier, betaalbaar bij eene finan-
tiëele instelling ter plaatse waar de kassier, die het ter
inning ontvangt, gevestigd is, mits het ter inning gegeven
is door een terzelfder plaatse woonachtigen opdrachtgever.

(5) Elke verantwoording wordt gegeven bij eene gedagteekende
nota, met den naam van het lid voorzien.

(6) Bij de bezorging van incasso's voor particulieren is de op-
volging van de alinea's 2 en 5 niet verplichtend.

1) 1928, bk. 66 rn 61
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Bijlage VIII

Overeenkomst en Hoofdbepalingen van de overeenkomst per 1 januari 1914 aan te gaan met de Vereeni-
ging voor den Effectenhandel te Amsterdam, en de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam,
zoals opgenomen in de notulen van de buitengewone ledenvergadering gehouden op zaterdag 27 septem-
ber 1913 en zaterdag 13 december 1918.

OVEREENKOMST.

Tusschen de ondergeteekenden, in hunne hoedanigheid van bestuurders van en als zoo-
danig vertegenwoordigde:

de VEREENIGING VOOR DEN EFFECTENHANDEL te AMSTERDAM, hierna genoemd
de AMSTERDAMSCHE VEREENIGInG, ten eenre,

de VEREENIGING VAN EFF`ECTENHANDELAREN te ROTTERDAM, hierna genoemd
de ROTTERDAMSCHE VEREENIGING, ten andere,

en den BbND VOOR DEN GELD- en EFFECTENHANDEL IN DE PROVINCIE, hierua
genoemd de PROVINCIALE BOND, ten derde,

is - behoudens goedkeuring door de algemeene ledenvergaderingen hunner vereenigingen -
overeengekomen hetgeen volgt:

ARTiKEL 1.

Het is aan d~~ l~~~l~u drr roniractecr~~nde ti'creenigingrn ~rrLn~i~~n lagere provisièn te be-
rekenen of do~~r huniit~ (ilial~.n tr~ doen hi~reka~ncn dan di~ u~~dcctit:~anilr:

I. Voor het koopen eo verkoopen van fondaen:
a. aan leden van een der andere Vereenigingen:
il2 per mille over het nominaal bedrag voor fondsen onder 25;', genoteerd,
~l~nc;o over het nominaal bedrag voor fondsen van 250~„ tot en met 105oJ, genoteerd.
4~noJ, over het reéele bedrag voor fondsen boven 105o1o genoteerd;
b. san alle andere personen of vennootschappen, in Nederland gevestigd, medeleden uit-

gezonderd:
'IB'l, over het nominaal bedrag van fondsen onder 25'l, genoteerd,
'heoJ, over het nominaal bedrag van fondsen van 25o!o tot en met 1050~, genoteerd,
'~~ eolo- over het reèele bedrag van fondsen boven lObol, genoteerd;

met dien verstande dat deze minimum-provisién bedragen:
1". voor de leden der Amsterdamsche Vereeniging tegenover niet-leden, te Amsterdam in

de inkomstenbelasting asngeslagen:
20, voor de leden der andere Vereenigingen tegenover niet-leden, die woonachtig zijn ter

plaatse, waar bedoelde leden hun bedrijf mtoefenen en tevens te Amsterdam aLg forensen in de
Inkomstenbelasting zijn aangeslagen :

~Jie'~o over het nominaal bedrag van fondsen onder 25oJo genoteerd,
1Jeol, over het nominaal bedrag van fondsen van 25'Jo tot en met 105`Jo genoteerd,
'le`~, over het reéele bedrag van fondsen boven 105`~, genoteerd.
Uitvoering van koop- en verkooporders op denzelfden dag wordt beschouwd als zelfstandige

koop en verkoop.
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

HOOFDBEPALINGEN van de overeenkomst per 1 Januari 1914
aan te gaan met de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amster-
dam, en de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam.

lo. De Amsterdamsche Vereeniging verbindt zieh in het Reglement voor den Effectenhandel
artikelen op te nemen, waarbij minimum-provisién wurden vastgeateld in dier voege, dat
het zgn. correspondententarief alleen in rekening mag worden gebracht aan leden van
den Bond en van de Rotterdamsche Vereeniging.

20. De Rotterdamsche Vereeniging en de Provinciale Bond verbinden zich in hun Reglement
op te nemen bepalingen tot het berekenen van minimum-provisién, met dien verstande,
dat het door die Vereenigingen voorge9chreven tarief in geen geval lager zal zijn dan
dat, hetwelk de AmstPrdamsche Vereeniging voor de betreffende transactién voorschrijft,

of z~l voorschrijven krachtens de machtiging, aan het Bestuur dezer vereeniging gegeven
in het laatste lid van art- G3 van het Reglement dier Vereeniging.
Hun Reglement zal tevens moeten voorschrgven dat hunne leden het minimum-tarief,
bPdoeld in artikel 63 sub Ic tweede lid van het Reglement voor den Effectentundel van
de Vereeniging voor den Effectenhandel, in rekening mogen brengen uitsluitend aan personen,

niet leden hunner vereenigingen, te Amsterdam in de inkomstenbelasting aangeslagen en

woonachtig ter plaatse, waar bedpelde leden hun bedrijf uitoefenen.

30. De Amsterdamsche Vereeniging verbindt zich van elke wijziging in haar tarieF minstens
6 maanden vóór de inwerkingtreding dier wijzigingen aan de beide contractanten ter
andere zijde kennis te geven.

4. Leden der contracteerende Vereenigingen, die in meerdere gemeenten een kantoor hebben,

moeten -- tenzij hun dit buiten hnnne schuld niet mogelqk is - lid zijn van elke
contracteerende Vereeniging, binnen wier gebied een hunner kantoren geveatigd is.

, Hetzelfde geldt wanneer tussehen. verachillende kantoren, ook al dragen zij een anderen
naam of zijn zij anders samengeateld, verbinding van belangen bestaat. Wanneer hierover

. verschil is, wordt dit beslist door eene commissie van zeven leden, waarvan drie door en
uit het Bestuur der Amsterdamsche en twee door en uit het Bestuur van elk der beide
andere Vereenigingen worden aangeweaen.
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BIJLAGE IX

Bijlage IX

Namen van de leden van het bestutu van de Bond voor den Geld- en EflFectenhandel in de
Provincie en de bank waaraan ze verbonden zijn op het moment van benoeming

1903-1919

1903.1913
1903-1935

1903-1930

1903-1935
1903-1905
1903-1921
1903-1925
1903-1917
I905-I918
]905-1915
1905-1911

I905-1925
1911-1922
1911-1925
1911-1915
1913-1920
1915-1933
1916-1939

1917-1925

1918-1920

1919-1932

1919-1920

1919-1931

1919-1931
1920-1945

1922-1929

1925-1954

1925-1948

1925.1948
1925-]937

dr.D.F.Scheurleer
voorzitter van 1903-1919

RBlcembergrn Ez
N.[xvenkamp

GJ.Engelberts
vooráttervan 1919-1927

G.A.W.van lanschot

M.J.Eigeman

J.Fontein

J.H.Kann ( met onderbreking van 1914-1916)

H.Portheine Tm.

F.Herman van Gijn

G.Reinders

W.H.SchiPP~

J.D.Schoon

A. van der Boon

C.EJ.de Bordes

P.Dtunon Tak

F.J.de Greve

mrJ.A.Heyse

E.Edersheim Bm
vootzitter van 19321939

LH.W.Kalff

mr j.c.scoop

W.M.Scheurleer
voorzitter van 1927-1932

E.E.M.C.Laane

J.van Engelenburg LCm

H.Rcelvink

mr.W.H.de Greve
voorzittervan 1939-1945

mr.dr.A.G.Heinekrn

J.M.x;ngma

P.D.Schuller tot Petusum

plaatsvetvangrnd voorzitter van 1945-1947

J.E.wichers

ThJansen

Scheurleer 8c Zoonen

A.Bloembergrn 8e Zn
Hollandsche Crediet- rn Depositobank Mees 8c

Ritsema

E.C.Engelberts 8e Co.

F.van Lanschot

Lezwijn 8e Eigeman

Guépin 8c van der Vlugt

Lássa 8c Kann

Geldersche Credietvereeniging
Hooghwinkel8e Co.
Reinders 8c Knol Bruitu

Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelrnburg
8c SchiPP~

E.Philips 8c Co.

A.Mennega

Jan Blijdensteijn 8c Zoon

J.A.Tak 8c Co

Gebr.Mispelblom Beyer

J.aTak 8c Co.

H.Edersheim

Doijer 8c Kalff

Stoop Sc Zoon

Scheurleer Bc Zoonen

W.Iaane

Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelenburg
8e SehiPP~

B.W.B6jdenstein Jr.

Friesche Bank

Geldersche Credietvereeniging
Kingma's Bank
Bankierskantoor van Lissa 8c Kann

Bank-Associatie

Maastrichtsche Crediet- en Handelsbank
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1925-1992
1929-1935
1931-1959

1931-1966
1931-1932
1932-1942
1932-1949
19321964
1933-1941
1935-1966

1985-1956

1987-1947

19S 7-1955

1939-1952

1947-1950

1947-1956

1947-1951

1948-1959

1948-1967

1949-1959

1950-1959

1951-1963

1952-1953

1953-1954

1954-1974

1955-1960

1956-1961

1958-1968

1959-1968

1959-1967

1959-1974

1960-1964

1961-1964

1962-1978
1968-1974
1964-1974
1964-1974

1964-1972

E.H.KoI

H.van Straaten

mr.S.H.van Groningrn
vaoráttervan 1947-1959

C.Philips

F.Iaurijssen

mr.aJ.ICKoIff

W.Sluyterman van [.oo

W.A.Rasch

mrJ.A.Dumon Tak

J.M.G.van Ianschot
voorritter van 1963-1966

mrJ.D.Boltjes
LH.Wurfbain

mr.H.Hatmens

J;J.Thtsne

H.A.A.de Vos

F.A.J.C.M.Laane

dts. J.c.wurfbain

(ook van 1956-1968)

mrJ.T.Huirittga

J.A.sillem

A.S.van Ommeren

mr.A.Diemer Kool

mr.M.de Mol
voorcitter van 1959-1963

mr.G.EF.M.van der Schrieck

drs J.slagman

mr.Tj.H.Kingma

H.P.Th.Glenim

dr.C.F.Karstrn

mr.LW.Sluyterman van Loo

mr.B.A.Grorneveld

mrJ.C.S.Nijenbandring de Boer

mrJ.W.van Gmningrn

D.Haentjes Dekker

H.J.Slingrnberg

(ookvan 1967-1972)
tnr.Ph.C.M.van Camprn
drs.RManschot
drs j.w.Jansrn
LH.Wurfbain

voortittervan 1966-1970

F.W.W.Baron van Tuyll van Serooskerkrn

Vlaer 8e Kol

Geldenche Credietvererniging

jallarci,che Barilc

Fred.Philips

Frans Lautijssen

Rotterdamsche Bankvereeniging
Schill 8c Capadose
Vlaer 8e Kol

J.A.Tak 8c Co.

F. van Lanschot

Twrntsche Bankvereeniging

Van Ranzow's Bank

Nederlandsche Handel-Maatschappij
GuEpin 8c van der Vlugt
Amsterdamsche Bank
Rotterdamschc Bank
Van Ranzow's Bank

Huiringa's Ba.tk
Bankierskantoor van Lissa 8c Kann

Rahusrn 8c Co.

Amsterdamsche Bank-Incasso-Bank

T.Goedewagrn 8c Zn.

Van Mierlo 8e Zn

Hoomsche Crediet- en Effectrnbank
Kingma's Bank
Nederlandsche Handel-Maatschappij

Rotterdanuche Bank

Schill 8t Capadose

Mesdag 8c Groeneveld's Bank

Amsterdamsche Bank

Sallandsche Bank

Nederlandsche Handel-Maatschappij

Rotterdamsche Bank

CotSperatieve Crntrale Boertnleenbank

CoOperatieve Crntrale Raiffeisrn Bank

Crediet- rn Effectrnbank

Vlaer 8e Kol

Landry 8c van Till
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BIJLAGE IX-X

1964-1972 F.A.C.M.van Hasselt J.Luykx

1966-1974 J.C.van Lanschot F.van Lanschot
voorrittervan 1970-1974

1966-1970 J.C.P.Phifips Fred.Philips

1967-1971 J.H.Schuller tot Peursum Mees 8c Hope

1971-1974 mr.C.P.C.Fabius Bank Mees 8e Hope

1971-1974 H.A.M.van Dijk Lentjes 8c Drossaerts

1972-1974 C J.P.van Westrernen Amsterdam Rotterdam Bank

Bron: Nonilen van de ledrnvergaderingen rn van de bestuursvergaderingen

Bijlage X

Commissies uit de Bondsgeschiedenis tot 1919

Commissie tot vaststelling van het huishoudelijk reglement (Nobu 16.1.1908)
Commissie tot heniening van de tarieven van incassering (Nole 12.9.1903)
Commissie voor de overweging welke maatregelen worden genomen om, nu Amsterdam de voorstellen tot

samenwerking verwotpen heeft, toch het standpunt van de Vereeniging te handhaven (Nobu 25.6.1904)
Commissie tot ondenceken van de stemming te Amsterdam (Nobu 7.2.1905)
Commissie bedceld bij het tweede lid van artikel 16 van het huishoudelijk reglement (Nobu 19.6.1905 en

24.6.1905)
Commissie voor ondencek en berechting van overtredingen (Nobu 10.10.1905)
Commissie van advies voor de wenschelijkheid in één reglement alle vootschriften die de leden bij hun

bercep in acht moeten nemen te bundelen (Nobu 29.6.1907)
Commissie tot het bespreken van de incassoquesue met Amsterdam, Rotterdam en Van Gend Sc Loos

(Nobu 16.8.1907)
Commissie om in hoogste instantie te beslissen over schotsingen vervallenverklaring van het lidmaatschap

(Nobu 29.5.1908)
Commissie van ondencek van ingekomen klachten wegens overtredingen (Nobu 12.1.1909)
Commissie ter bestudering van de concurrentie van de Nederlandsche Bank (Nobu 8.10.1912)
Commissie ter bestudering van de mogelijkheid om voor Bondsleden voordeliger deviezenkcersen te

krijgen bij Amsterdamse- en Rotterdamse bankiers (Nole 25.9.1915)
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Bijlage XI

Het concept van der Boon

salarisroacter: jaarsalariuenvan mannekjk pcrsoruel

plaatcen eerstt klac tuxede klas dtrde klas vierde klas

ónudrn i8 jaar . 300,- 250,- 200,- 150;

tan 18-2i jaar . 650,- 600,- 550,- 500,-

van 21-25janr . 1.150,- 1.000; 900,- 800,-

van 25-30jaar . 1.150,- 1.500; 1.300,- 1.100,-

30 rn daarbouen . 2.350,- 2.000; 1.700,- 1.400,-

Het recht op het minimumsalaris is afhankeGjk van een termijn van bankroutine. Een kortere termijn van
kantootroutine voor de oudere. Men ovetweegt daarvoor de tennijnen van de RK.Bankiersvereeniging te
nemen.
Men denkt aan jaarlijkse verhogingen van 120,- voor de plaatsen van de eerste klasse, van 100 gulden voor
de tweede klas, 80,- voor de derde klas en 60 gulden voor de vierde klasse. Men overweegt hiervoor een
meer elastische formule van verhogingen dan de automatische jaarlijkse te ontwerpen.

plaatsen van de eerste klasse:
Den Haag, Utrecht, Groningen, Haarlem.
plaatsen van de lrueede klas.se:
Allcmaar, Almelo, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Baarn, Blcemendaal en Overveen, Breda, Bussum,
Delft, Deventer, Dordrecht, Emmen, Enschede, Heerlen, 's-Hertogenbosch, Hilversum, IJmuiden, Krom-
menie, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rijswijk Z.H., Schiedam, Stadskanaal, Tilburg, Veen-
dam, Wormerveer, Zaandam, Zwolle.
plnatsen van de derde klasse:
Aalsmeer, Alphen a~d Rijn, Appingedam, Assen, Barneveld, Bergen op Zoom, Bevenvijk, Bodegraven,
Boskoop, den Briel, Delftzijl, Dcetinchem, Doesburg, Dokkum, Edam, Ede, Eindhoven, Franeker, Gelder-
maLsen, Gces, Gorcum, Gouda, Grcenlo, Harderwijk, Harlingen, Heerenveen, den Helder, Helmond,
Hillegom, Hoogeveen, Hoogezand, Joure, Kampen, Katwijk, Kerkrade, Kcevorden, Kuilenburg, Laren N.H.,
Leerdam, Lisse, Lochem, Meppel, Middelburg, Naarden, Noordwijk, Oldenzaal, Oosterhout, Osch, Putme-
rend, Ridderkerk, Rcermond, Rozendaal N.B., Schoonhoven, Sittard, Sliedrecht, Sneek, Steenbergen,
Terneuzen, Tholen, Tiel, Uitgeest, Valkenburg, Venlo, Vlaardingen, Vlissingen, Waalwijk, Wageningen,
Weesp, Wijk bij Duurstede, Winterswijk, Woerden, Zandvoort, Zeist, Zierikzee, Zutphen en Zwijndrecht.
plaatsen van de vierde klasse:
alle overige.

Bron: Nobu 3.11.1919
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BIJLncE xu

Bijlage XII

Awgelegenheden die behandeld worden door de provisiecommissiea

~ verlaagde provisie voor buitenlandse banken
~ provisie bij omwisseling van stukkrn
~ fondsen in eensgevend geld
~ tarieven voor fondsen in eensgevend geld voor in het buitenland wonrnde personrn
~ tcelating van buitenlandse instellingen
~ provisie bij plaatsing van pandbrieven
~ obGgaties Bagdad Spoor
~ wijziging provisiereglemrnt voor laag genoteerde fondsen
~ ruilorders
~ bezwaren tegrn tcewijzing bij emissies
~ provisie op Londrn
~ Continrntale Handelsbank
~ claims buitenland
~ buitenlandse retourprovisie
~ tarieven voor coupons rn lossingen
~ vaststelling van provisie voor losbare fondsen
~ kosten van nieuwe couponbladen
~ berekening van kosten
~ zegelkosten op schatkistbiljettrn
~ regeling van het remissier-vraagstuk
~ voorstel tot verlaging der provisie voor fondsen welke eensgevend in dollars wordrn genoteerd
~ provisie voor het nemen van geld bij belerung

Bron: notulen van de vergadetingrn van de provisiecommissies (opgrnomrn in de reeks nonilen van de
bestuursvergaderingen)van 1921-1939
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DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Bijlage XIV

Aantallen veatigingen (leden) en atemgerechtigde kantoren van de Bond van 19Y0-19401

jaar(pn ultimoJ vetligingrn stemgnechtigde kantorrn

1920 1246 456
1921 1269 442
1922 1221 430
1923 ]066 482
1924 1207 470
1925 1204 460
1926 1190 450
1927 1205 454
1928 1214 451
1929 1242 458
1990 1233 452
1931 1201 422
1952 1176 415
1933 1147 397
1934 1129 389
1935 -2) -
1936 -2) -
1937 ]075 375
1938 1069 365
1939 1037 349
1940 1022 S37
1941-1941 -2) -
1947 lll2 239
1948 1127 226
1949 1145 212
1950 1132 205
1951 1135 201
1952 1126 190
1953 1121 179
1954 1126 169
1955 1140 162
1956 1103 154
1957 1122 152
1958 1144 151

1) De cijfers voor de jaren 1903-1920 zijn niet aanwezig. Een indruk van het aantal vestigingen en stemgerechtigde
kantoren is te krijgen door middel van de grafiek in: TJ.Dorhout Mees, blz. 129

2) d.w.z. geen cijfers aanwezig (1935 rn 1936) of geen cijfers aanwezig in verband met de tijdeójke opheRmg van de
Bond (1941.1947)
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BIJLAGE XIV

janr (per ullimo) vestigingrn strmgrrcchtigde kantmrn

1959 1178 145
1960 1206 142
1961 1249 198
19628) 13898) 2068)
1963 1473 243
1964 1583 291
1965 1648 347
1966 1753 409
1967 1961 467
1968 2088 474
1969 2239 495
1970 2809 Sl8
1971 2476 547
1972 2613 598
1973 2621 624

3) sinds 1962 worden bcerenleenbanken en hun aangesloten vestigingen tcegelaten. Bijgevolg geefr de lijst van vestigingen
nog steeds de vestigingen weer maar nu indusief die van de bcerenlernbanken.
De Gjst van stemgerechtigde kantoren geeft sinds die tijd niet meer de stemgerechtigde kantoren weer maar wel de
stemgerechtigde kantorrn én de bcerenleenbanken die gezamenlijk over twee stemmen (die van de crntrales) beschik.
ken.

Bron: voor de jaren 1920-1934 berusten de cijfers op geschrevrn aantekeningen die opgenomen zijn in de naamlijst der
leden van het jaar 1981, Bondsarchief volgnucntner 51. De overige cijfers ujn afkomstig uit de jaarverslagen van de Bond.
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Bijlage XV
DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Aantallen door de Bond ala atemgerechtigd kantoor toegelaten of afgewezen bedrijven in de periode
1917-1941

Toegelaten:
jaar partieulirrrn f:rma's nonmlou onbekrnde totaal aanta! ex- ex- ex-

vennoot- rethtcvorm toegelalen afgerueztnrn Qiretteurrn proeuratie- bediendtn
schapprn houdsrs

1917 10 ll 6 19 46 7
1918 7 I 1 2 I1 18
1919 2 3 0 1 6 10
1920 1 3 I 8 14 15
192] 4 4 4 12 4 1
1922 9 2 7 18 6 7
1923 9 8 3 20 8 3
1924 25 4 6 9 44 2 1 3
1925 8 3 3 2 I6 1 3 1
1926 8 3 2 1 14 12
1927 9 2 5 2 18 5
1928 5 2 8 3 l8 l8 1
1929 5 5 1 7 18 5 2
1930 6 6 4 16 5
1931 5 3 1 9 ]0 1 I
1932 6 6 2 1 15 7 5 2 3
1933 5 5 2 12 3 1 4
1934 1] 5 2 1 l9 2
1995 4 1 2 1 4 2
1936 2 3 1 6 1 I
1937 12 1 3 16 4 1 1 3
1988 4 2 1 1 8 2 1
1939 l 2 2 5 1
1940 1 1 2
1941 1 1 1

totaa! 148 74 38 49 809 121 24 4 20
(voor 1919-1941)

Opmerking.
Voorzover mogeGjk ájn in deze reeksen gern bedrijven meegeteld die overgenomen werden of die van juridische vorm
veranderden (beide ájn wel reden tot nieuwe aanmelding). Ook ájn geen aanvragen opgrnomen van bijkantoren van
instellingen die zelf al Gd waren.

Bron: notulen van de bestuursvergaderingen van de Bond.
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BIJLAGE XVI

Bijlage XVI

Alphabetische lijsten van kantoren van leden van den Bond met meer dan één vestiging over de jaren 193Y en
1940

Totaal Namen dn riantmrn Stemgerethtígd Aanta! Aantal TOTAAL:
kantoor btJk zitd.

67 Amsterdamsche Bank Utrecht 35 91 67

28 Bank-Associatie 's-Gravenhage 23 4 28

2 Bank v.Haffmans 8c Steegh Venlo 1 2

2 Bank v.Schouwen 8c Duiveland Zierikzee 1 2

2 Bank voor West-Friesland Hoom 1 2

3 Bank voor Zeeland Goes 1 1 3

3 Boasson 8c Zonen's Bank(Iza9k) Middelburg 1 1 3

4 BOAZ-BANK -Bunnik- Bunnik 3 4

2 -Groningen- Groningrn 1 2

5 -Heerrnveen- Heerrnveen 4 5

4 -Sneek- Sneek 1 2 4

2 BOISWARDSCHE Boaz-Bank Bolsward 1 2

2 HAAGSCHE Boaz-Bank 's-Gravenhage 1 2

2 Btvnne(fa.G.Hellenberg,fa.J.) Oosthuizrn 1 2

3 Cotip.Zuivelbank Alkmaar 2 3

3 Eff.-en Assur.ktr.H.Kneppers Nijmegen 2 3

3 Eff.ktr.P.Wolffv~h Maten 8e Co Gmningrn 2 S

6 Eilandrn-Bank Brielle 2 3 6

19 Friesche Bank (de) Leeuwarden 14 4 l9

79 Gelderse Credietverg. Arnhem 72 6 79

2 Geldof (H.) Ucrechc 1 2

6 Gilse 8e Zonen (P.A.G.van) Roosendaal 5 6

6 Gcedewaagen 8c Zonrn (T.) Gouda 4 1 6

4 Gosschalk (E.Jos.) Hcek v.Holland 1 2 4

8 Hee18c Co (van) Gces 8 4 8

2 Hddring 8e Pierson 's-Gravrnhage 1 2

6 Hendrikse 8c Co's Bank.Be Eff.ktr. Middelburg 3 2 6

4 Hobokrn á Co's Bank(A.van) 's-Gravenhage 3 4

2 Hogema (A.A.) Groningrn 1 2

6 Hoornsche Cred.Be Eff.bank Hootn 3 2 6

2 Hoving 8e Luursema Appingedam 1 2

9 Huizingás Bank (D.) L.oppersum 2 6 9

31 Incasso-Banlc Almelo 29 1 31

2 Kassiersk.Dtinkenburg 8c Duynst. Nijmegrn 1 2

2 Kessel (F.van) Utrecht 1 2

11 Kingmás Bank L.eeuwarden 6 4 11
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Totaa! Namrn der kantorrn Stemgerechtigd Aanto! Aantal TOTAAL:
kantoor bgk. zítd

2 KnaaPen (Bcm.)

2 Koole 8c Zoon's Bank(R.)

2 Korijn Be Co (Louis)

8 Lakcnman 8e Zoon's Bank(Wed.S.)

9 limburgschc Bankvererniging

7 Luyku (J.)
2 Maris 8c SchiPP~

4 Mees 8e Zoonen (R)

5 MIDDENSTANDSBANK -Amersfoort-

2 Nap (A.J.van der)

17 Ncderlandsche Iandbouwbank

79 NederLMiddenstandsbank

9 Noord-Friesche BOAZ-Bank

3 Noorder Bank

23 Noordholl.Iandbouwaediet

2 ogier 8e co (MJ.)

2 C~ppcnheim 8e van Till

4 Oscar Smit's Bank

3 Cyens 8c Zonrn (H.)
2 Quist (CommVenn.A.M.)

4 Ranzow's Bank (van)

185 Rotterdamsche Bankverg.
5 Sallandsche Bank
3 Sanderse 8c Co

2 Spaar-Weg 8c Voonchot bnk.
3 Spaarne-Bank (de)
2 Stichtsche Bankverg.
2 Soester Bankverg.v~h Sukkel
2 Slavrnburg's Bank
2 Truffino 8c Co

76 Twentsche Bank (de)

2 Utrechtsche Bankverg.

2 Vegter 8c Co (A.K.)

2 Verduin (P.P.)

8 WaesbergheJanssens(Is.van)
2 Werkman (K)
2 Wesseling's Bank
9 Wester-Handelsbank

2 WestLCredDep.Bc Eff.bnk (de)

2 Wichers (Effectenk.N.A.)

2 Wolff (Isaàc de)

Alphen a~d Rijn l 2

Zierikzee I 2

's-Gravenhage 1 2

Enkhuuen 2 3

Maastricht 8 9

Roosendaal 6 1

Willemstad 1 2

Vlaardingen 3 4

Amersfoort 4 5

Groningrn 1 2

Alkmaar 11 5 17

's-Gravenhage 70 8 79

L,eeuwarden 7 1 9

Alkmaar 1 1 8

Alkmaar 22 23

Gouda 1 2

's-Gravenhage l 2

Haarlem 2 1 4

Haarlem 1 1 8

Steenbergen 1 2

Arnhem 3 4

's-Gravenhage 143 41 185

Devrnter 4 5

Oostburg I 1 8

Eibcrgrn 1 2

Haarlem I 1 8

Utrecht 1 2

Soest 1 2

's-Gravenhage 1 2

's-Gravenhage 1 2

's-Gravenhage 56 19 76

Utrecht l 2

Appingedam 1 2

Alkmaar 1 2

Hulst 5 2 8

Mussclkanaal 1 2

's-Gravenhage 1 2

Bergrn op Zoom 1 1 3

I.oosduinrn 1 2

Groningrn 1 2

Midddbur{; 1 2
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BIjLAGE XV[

Totaal Namen der kanloren Stemgerechtigd Aantal Aantal TOTAAL:
kantoos b~~k zitd

3 Wijksche Bank

7 Zaanlandsche Bank
3 Zey18c Zoon's Bank v.LBr,HI.W.

106 Amsterdamsche Bank NV

3 Bank van Doyer 8c Kalff Nv

2 Bank van Haffmans Se Steegh NV

2 Bank v.Schouwrn 8e Duiveland (NV)

2 Bank voor West-Friesland (NV)

2 Bank voor Zeeland NV

2 Bankiets-8e Eff.kr.v.Waesberghe NV

2 Beem's Bank

BOAZ-BANKEN:

4 -Bunnik (G.A.)

2 -Groningen (G.A.)

2 -Sneek(NV)

2 BOLSWARDSCHE Bank NV

2 HAAGSCHE Boaz-Bank (NV)

3 Cotfp.Zuivelbank

2 Dam (C.rn H.G.van)

2 Eff.Be Ass.bank Kneppers 8e Co

6 Goedewaagen 8c Zonen (T.)

3 Groningsche Bank v.H.en Nijv.NV

5 Hee18c Co NV (van)

2 Heldring 8e Pierson

6 Hendrikse 8c Co's B.-8c Eff.(N.V.)

3 Hoboken 8c Co's Bank NV(A.van)

7 Hoomsche Cred.-8e Eff.bank NV

8 Huizinga's Bank (NV DJ.)

44 Incasso-Bank NV

3 Jansrn (Comm.venn.A.w.)

2 Kessel (F.van)

12 Kingma's Bank NV

3 Knaaprn (Bern.)

2 Koole 8e Zoon's Bank NV (R)

2 Lange 8e dc Moraas (De)

7 Luykx (J.)
2 Maris 8e SchiPP~

4 Mees 8e Zoonen (R)

2 Mesdag 8c Zonen's Eff.kr. NV

9 Mierlo en Zoon NV (van)

66 Nederlandsche Handel-Mij NV

Wijk bij Duurstede

Krommenie 5

Sneek

Utrecht 57
Zwolle

Venlo

Zierikzee

Hoom

1

Coes 1

Hulst 1

Oss 1

Bunnik

Groningrn 1

Sneek 1

Bolsward 1

's-Gravenhage 1

Alkmaar

Wijk bij Duurstede 1

Nijmegrn
Couda 3
Groningen 1
Goes
's-Gravenhage 1

Middelburg 4

's-Gravcnhage 2

Hoorn 4

Loppersum 2

Almelo 41

Oostburg 1

Utrecht 1

L,eeuwarden 7

Alphrn a~d Rijn

Zierikzee

Alktnaar
Roosrndaal
Willemstad
Vlaardingrn 8
Groningrn
Breda 5
's-Gravcnhage 61

2
1
2

48
2

1
1

3

I

~29



DE BOND, DE BANKEN EN DE BEURZEN

Totaal Namen dtr kantorm Stemgertthtigd Aantol Aantol TOTAAL:
kantoor bgk zitd

24 Nedcrlandsche Iandbouwbank NV Alkmaar 20 3 24

74 Nederlandsche Middenstandsbank NV 's-Gravenhage 70 3 74

7 Noord-Friesche Middcnst.bank NV I.eeuwardrn 6 1

4 Noorder Bank (NV) Alkmaar 1 2 4

2 ogier 8e Co (M.f.J Gouda 1 2

2 Oppenheim 8e van Till 's-Gravenhage 1 2

4 Oscar Smit's Bank NV Haarlem 2 1 4

3 Oyens 8e Zonrn NV (H.) Haarlem 1 I 3

9 Rar~zow's Bank NV (van) Arnhem 3 4

3 Risseeuw's Effectenkantoor (IVV) Oostburg 1 1 8

175 Rotterdam.cche Bankvereeniging NV 's-Gravenhage 138 86 175

4 Sallandsche Bank NV Deventer 3 4

8 Slavenburg's Bank (NV) 's-Gravenhage 2 S

2 Spaar-,Inleg-8c Voorschotbank enz Eibergen 1 2

2 Stichtsche Bankvererniging (NV) Utrecht 1 2

2 Truffuto 8e Co 's-Gravetihage 1 2

76 Twrntsche Bank NV (De) 's-Gravenhage 58 17 76

2 Utrechtsche Bankvererniging NV Utrecht 1 2

2 Vegter 8e Co (A.K.) APPingedam 1 2

Vlaer 8c Kol Utrecht I 2

2 Voogd (W.) Ooltgensplaat 1 2

2 Westlandsche Cr.,Dep.Bc Eff.bk NV Loosduinen 1 2

2 Wichers NV (Effectenkantoor NV) Groningen 1 2

2 Wolff (Isaàc de) Middelburg I 2

3 ZeijlBc Zoon's Bank v.LBcI-Il(NV) Sneek 1 1 8

Bron: Bondsarchief volgnummer 61 rn 66
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Bijlage XVII

Aantallen banken (Bondaleden) gegroepeerd naar de gmotce van het aantal vestigingen, eaclusief zitdagen,
per bank in 193Y en 1940 (per ultimo)

aantal vtstigingen annta! bnnken: aantal vatigin8rn ~erBrap:

Qerbank: 1932 1940 1932 1940
1 vestiging 361 295 361 295

2 vestigingrn 25 22 50 44
8 vestigingrn 4 4 12 12
4 vestigingrn 6 4 24 16
5 t~m 10 vestigingrn 9 5 56 81
11 t~m 20 vestigingrn 2 0 27 0
21 t~m 30 vestígingrn 3 1 76 21
81 en meer vestigingen 5 6 281 431

415 337 887 850

Bron bijlage XIV rn XVI

Bijlage XVIII

Opdracht door de Bond aan de accountant vcrstrekt op 20 maart 1951

De opdracht die de Bond aan de accountant verstrekt luidt als volgt:

`U gelieve dit onderccek tot de navolgende punten uit te strekken:

a. Een onderecek ter verkrijging van een algemeen inzicht inde verhouding tussen eigen middelen van het
Gd enetzijds en de door derden aan het lid tcevertrouwde gelden, benevens de bij derden opgenomen
kredieten andenijds, aLsmede in de wijze van uiuetting van deze gelden, alles aan de hand van de
jaarrekeningen over het laatstverlopen bcekjaar en de beide daaraan voorafgegane bcekjaren.

b. Een ondetzcek ter verkrijging van een algemeen inzicht in de resultaten over het laatstverlopen bcekjaar
en de beide daaraan voorafgegane bcekjaren en haar samenstelling en besteding.

c. Een ondencek ter verkrijging van een algemeen inzicht in de aan derden verleende kredieten en de
dekking daarvan, aLsook in de samenstelling van de eigen effecten-portefeuille.

Bij uw ondetzcek wilt u tevens wel enige aandacht besteden aan de vraag, of de administratieve organisatie
beantwoordt aan daaraan te stellen eisen van dcelmatigheid en interne controle.

Wij verzceken u, wanneer uw ondetzcek beéindigd is, dan wel zover gevorderd is, dat u ons omtrent uw
bevindingen mededelingen kunt doen, ons dit te berichten, opdat een bespreking tussen u en de daartce
aangewezen commissie uit ons Bestuur kan worden belegd.'

Bron: DNB HIST.ARCH., brief van de Bond aan de Bank d.d. 12.10.1967 en het daarbij gevoegde aide-
mémoire
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Bijlage XIX

Namen van de secretarissen en van de adjunct-seaetarissen van de Bond buiten het bestuur

secretarissen:
mr.D.W.K. de Roo de la Faille 1905-1916
Jhr.mr.V.A.Six 1916-1920
mr.F.del Campo 1920-1940i)
mr.DJ.Veegens 1981-1968
W.M.Scheurleer 1933-1951
mr.C.D.van Boeschoten 1969-1974

adjtmct-secretarissen:
mr.T.J.Dorhout Mees 1925-1931
mr.A.C.A.Falke 1946-1948
mr.H.P.Talsma 1948-1958
mr.F.de Koning 1953-1962
mr.C.M.G.Vermeulen 1962-1968
mr.P.A.Wackie Eijsten 1969-1974

1) laatste datum niet bekrnd, in ieder geval tot rn met 1940
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ARCHIVALIA

Archivalia

Algemeen R~ksarchief, 's-Gravenhnge
Archief van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie.
Archief ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, no. 341,2, Zwendelbanken.
Archief ministerie vanJustitie, serie dossiers van het Centraal Register van Stichtingen en Verenigingen, nr.
8787 en 8807.

Archief van mrJ.W.van Groningen, Schalkhnar
Stukken met betrekking tot het bestuur van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie over
de periode 1964-1974.

Archief van De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam
Directie, mr.G.Vissering, dossier 10, brief van G.Vissering aan E.A.Zeilinga, 30.9.1915; dossier 11, (cotres-
pondencie met de d'vectie van deJavasche Bank), brief van G.Vissering aan J.Getritzen, d'~recteur van de
Javasche Bank, 22.6.1916.
Directie, prof.mr.A.M.de Jong, dossier 80A en 80B (Staatscommissie voor het bankwezen 1987):
Memorandum omtrent mceilijkheden en déconfitures sedert 1918 in het Nederlandsche bankwezen
voorgekomen, 12 november 1937; Memorandum omtrent de betrekkingen tusschen de Nederlandsche
Bank en de particuliere banken, H.Frijda, januui 1938; Antwoord op de enquêtevragen door mrJ.G.de
Hoop Scheffer; Antwoord op de enquétevragen door E.Edersheim; Rapport over degehouden enquête, juni
1938; Dossier C~rganisatiecommissie, 68: brief van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de
Provincie aan H.LWoltersom, 23.4.1941.
Disconto 4, Discontantengeschiedenis, portefeuille 6.
Dossier 295, Ledenlijsten en jaarverslagen van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie.
Historisch Archief, -6-, Instellingen, Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie, Portefeuille
1.Geciteerd als: DNB HIST.ARCH.

Archief van het Bisdom Haarlem, Haarlem
Nieuw Archief van het Bisdom Haarlem (1853-heden), nr. 245.31: Katholieke Vereeniging voor denGeld- en
Effectenhandel in Nederland, brieven d.d. 8.10.1919, 25.10.1919, 6.4.1920, 9.2.1921, 1.3.1921; nr. 201.2 :
verslag van de conferentie van het Episcopaat d.d. 23-24 mei 1921.

Archief van de Stichting Fonás voor de Geld- en Effectenhandel, Amsterdam
Notulen van de vergaderingen van het bestuur, van de vergaderingen van het dageGjks bestuur en van de
algemene ledenvergaderingen van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie 1903-1974.
Deze notulen zijn geciteerd als Nobu, Nodb en Nole. In de notulen zijn tevens opgenomen verslagen van
conferenties van de dageGjkse besturen van de drie verenigingen, verslagen van conferenties met de directie
van de Nederlandsche Bank en verslagen van de vergaderingen van de provisie-commissies uit de drie
verenigingen.

Sociaal Historisch Centrum, Maastricht
Archief van de Bank van Haffmans 8c Steegh, portefeuilles: oprichting en Amsterdamsche Bank.
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Nederland van het eerste begin tot de Tweede Wereldoorlog, Nijmegen, 1981, blz 104.

125. Nobu 18.6.1940, 13.7.1940.
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126. Nobu 19.10.1920, 23.11.1920, 19.12.1922.
127. Bob Reuulda, blz. 397.
128. Nobu 15.8.1921, 20.9.1921.
129. Jaarverslag RR Vereeniging voor drn Geld- en Effectenhandel in Nederland, in: Eerste jaarboek der RK. Werkge-

versvereenigingrn in Nederland 1919-1920; Nieuw Archief van het Bisdom Haarlem (1853-hedrn), nr.245.91:
Katholieke Verecniging voor drn Geld- en Effectenhandel in Nederland.

130. Nieuw Archief Bisdom Haarlem, nr. 245.31, brievrn d.d.8.10.1919, 25.10.1919, 6.4.1920.

191- Nobu 22.2.1919, 19.6.1920, 20.7.1920.
132. Nieuw Archief Bisdom Haarlem, nr. 245.31, brievrn 9.2.1921, 1.8.1921; nr. 201.2 verslag van de conferentie van het

Episcopaat d.d. 23-24 mei 1921; VgL J. Stoffer, blz. 165 en Mrs. van Nierop en Baak's Naamlooze Vennootschapprn,

1923, blz. 75.
133. Behalve op eigrn te~rein. Amsterdamse commissionairs bedienen Amsterdamse particulieren tegen het forensenta-

rief. Forencen op Amsterdam kunnrn daar ook van pmfiteren. Bondsleden mogrn de foreruen ook bedienrn tegrn

dat tarief maar alleen in hun woonplaats.
134. Nobu 10.7.1917.
135. F.A.G. Keesing, blz. 9.
136. De regeling is meer gespecificeerd dan hier weergegevrn. Zij bestaat uit tarieven voor verschillrnde grcepen fondsen

namelijk voor die genoteerd onder 259it, voor fondsrn grnoteerd van 25- ] 0596 rn bovrn 10596 genoteerd. Vgl. voor het

forensentarief oo hoofdstuk II.
137. Nobu 18.9.1917, Nole 10.1.1918. Vergadetingrn van bestuursdelegaties dcr drie verenigingen op 14.12.1917 rn

21.12.1917.
138. Gemengde provisie-commissie, 12.4.1920.
139. Nole 24.4.1920.
140. Nobu 13.4.1920.
141. Bondsbestuur en gemachtigden van de Rotterdamsche Vereeniging, 11.5.1920.
142. Nobu 18.5.1920. VgL A J.W. Camijn, Samen effectief, 1987, blz. 61.
143. Nole 30.10.1920
144. Nobu 21.9.1920.
145. Nobu 30.10.1920; Nole 30.10.1920. De tarieven àjn: corresponden- trn 1,59b, voor forensen 2,59foo en voor particulie-

rrn 3,154bu.
146. Nobu 28.11.1920, 21.12.1920, 15.3.1921; Nobd 28.1.1921; Nole 25.6.1921.
147. Nobu 15.3.1921.
148. Dagelijkse besturrn van de Amsterdamsche Vereeniging en van de Bond, 8.6.1921.
149. Nobu 25.6.1921.
150. Notulen van de conferrntie van de dageGjkse besttu~en van de Amsterdamsche rn Rotterdamsche Vereeniging en van

de Bond op 14.7.1921.
151. Nobu 25.6.1921; Nole 25.6.1921.
152. De Effecten- en Handelsbank koopt rn verkoopt wel tegen de gewone provisie maar die komt dan trn goede aan de

Provinciale Bond van Effectrnbeàtters. Veei krediet heeft de bank niet want klanten van Bondsledrn die door haar

orders laten uitvoerrn belrnrn die effecten bij hun eigen bankrn. VgL Nobu 20.4.1921 rn 18.10.1921 De naam

Kloppenburg komt veelvuldig zonder voorletter voor. Nobu 29.10.1921, 16.5.1922, 22.6.1929, 18.9.1928, 17.2.1931,
20.10.1931, 15.12.1991, 11.10.1932; drie provisietommissies, 30.1.1928.

153. Notulen van de conferrntie van de dageGjkse besturen van de drie zusterverenigingrn op 14.7.1921. De orders
mceten contant afgewikkeld worden en betreffen vaak cliërttrn in de woonpLlats van de bedirndrn buiten Am.ster-
dam.

154. Nobu 21.3.1922, 18.7.1922, 23.6.1928, 18.9.1923; drie provisie-commissies, 8.3.1922.
155. Nodb 2.9.1921; àe ook hoofdstuk Q.
156. Nodb 2.9.1921; Nobu 18.10.1921, 17.1.1922. Drie provisie-convnissies, I6.11.921. Pas in 1931 legt het Bondsbestuur

àch er bij neer dat alle commissionairs provisie krijgen bij een staatslening. Nog in 1938 protesteert J.M. Kingma

ertegrn dat de kleine instellingrn 8,75 per 1000 gulden voor de inschrijving krijgrn en de grote banken voor het

doorgevrn nog 1,875 extra; 3,75 vindt J.M.Kingma genceg, maar het verschil met de grote banken is hem te groot.
Vgl Nobu 19.5.1931, 15.3.1938.

157. Nobu 16.10.1917, 15.3.1921, 19.4.1921, 17.1.1922, 21.8.1922, Nole 30.10.1920; drie provisietommissies, 7.12.1921,

25.2.1925.
158. Een dergeGjke lening schrijft het Hoogheemraadschap Noord-hollands Noorderkwartier uit. Nobu 16.2.1926,

21.2.1928.
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159. Nobu 17.2.1931, 14.5.1929, 18.2.1930, 20.11.1923, I8.11.1924, 16.12.1924, 21.11.1919, 20.5.1919, 16.12.1924. Pas in
1935 komt er enige beweging in de bestuursopirtie wanneer het gaat omhet plaatsen van grote partijen effecten in één
keer of wannecr het gaat om het converterrn Bij een grote order kan men veel verdienen maar verwachten de
ciënten ook dat men allerlei diensten om niet presteert. Dit is de rechtvaardiging voor de hoge provisie, meent één
van de bestuursledrn Maar J.M. Kingrna meent te weten dat hier de theorie achterloopt op de prakájk. Commissio-
nairs berekenen we13~896 maar vetminderen de provisie weer door boven pari te kopen Om volledig tce te kunnen
wijzen kopen áj bovrn pari Op die manier verdient de commissionair per stuk minder rnaar haalt hij ern hogere
omzet. Hij berekent evenwel de juiste provisie. Niettemin veroordeelt men Staal 8c Co die te weinig provisie (maar
weer op een andere manier) in rekening brengt. Beweging is er maar de acceptatie is er nog niet. Nobu 15.1.1935.

160. Nobu 15.10.1918, 15.3.1992. Nogal eens betekent hier ongeveer 1 op de tien gevallen
161. Nobu 25.6.1927, 15.3.1932, 20.2.1934.
162. Nobu 11.3.1951, 15.9.1931, 17.11.1981.
163. Nobu 19.9.1939, 19.12.1939.
164. LJ. Btugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, blz 487.
165. Nobu 15.2.1916, 19.9.1916, 16.1.1917; Nole 19.6.1918. De provisie bedraagt 1~496 bij afsluiting en na drie maanden

1~129b per dertig dagen.
166. Archief der Nederlandxhe Bank, Disconto 4, Portefeuille 6, Discontantengeschiedenis. Dat er gelegenheid is voor

dergelijke winsten, bGjkt al uit de koersverandering van de rijksmark. Die noteert, bij voorbeeld, in januari 1928 19
cent per 0 en in januari 1924 62 cent per biljoen.(F.A.G. Keesing, blz. 49).

167. Nobu 20.3.1917, 17.4.1917, Nole 10.1.1918, Nobu 12.10.1941, Nobu 21.1.1919, 20.5.1919, 19.1.1926, 21.1.1930,
15.4.1930, 15.11.1927.

168. Nobu 23.4.1918. Merkwaardigerwijs ncemt C.D. Jongman dit niet als argument voor het verloop van de prolongatie
(blz. l66 en volgende).

169. Jaarverslag van de Nederlandsche Bank 1914-1915.
170. Nobu 17.12.1918, Nole 22.2.1919, drie provisie-commissies, 15.10.1919. Nobu 21.10, 1919, 2.3.1920. S. Brouwer bk.

263.
171. Hce beweegGjk het begrip 'prolongatie` is, blijkt wel uit de diverse besprekingen daarover in de bestuursvergaderin-

gen. Men is lang niet eensgezind. Vrceger werden alleen zuivere prolonga- ties gesloten Maar men tracht te
ontkomen aan de daarbij benodigde formaliteiten en de onmogelijkheid een gedeelte af te lossen. Daarom vcert men
voorschotten in rekening-courant met ondetpand van effecten in. Dat krediet kan betrekking hebben op de
effectenhandel maar kan ook ergens anders voor dienen. De vraag waar men zich over buigt is ofook dan de opslag
van I,84fi berekend mcet worden terwijl het niet om beurskrediet gaat. Het Bondsbestuur acht dat zelf onlogisch en
onzituug maar weet geen andere uitweg dan die opslag tce te passen Zijn er andere onder- panden zoals bij voorbeeld
celen ofis er sprake van ern blanco krediet, dan mcetrn partijen zelfde opslag regelen. Over gemengde onderpanden
(effecten en bijvoorbeeld celen) spreekt men ách niet uit. De Amsterdamsche Vereeniging neemt een ander
standpunt in en berekent steeds 1,846. Naast prolongatie en voorschotten in rekening-courant is er belening van
effecten mogelijk. Wanneer een bankier een belerting sluit bij de Nederlandsche Bank op naam van de cGënt is het
provisie-reglement niet van tcepassing. De slotconclusie die te vinden is in de Bondsnotulen luidt dat het provisie-
reglement alleen van tcepassing is voor die voorschotten in rekening-cotuant die gedekt ájn door effectenonderpand.
(Nobu 21.1.1930). Wat na die tijd verandert komt niet in de nonilen naar voren. Vgl. Nobu 25.4.1922, 17.5.1922,
18.7.1922, 16.10.1928, 16.6.1929, 17.9.1929, 15.10.1929, 21.1.1930. Provisiecommissies 10.1.1928, 8.1.1930. Zie over
de ingewikkeldheid van deze materie C.D. Jongman, blz. 149 en S. Brouwer, bk. 209-213 en 262. Nobu 30.10.1920.

172. Nobu 21.12.1920, 18.1.1921, Nole 25.6.1921. Een probleem waar het Bondsbestuur niet uitkomt, is dat van het
ressort. De vraag daarbij is of een tarief geldt voor de Bondsleden in een bepaald gebied ongeacht de woonplaats van
de cliënt, of voor de woonplaat van de cGënt ongeacht de vestigingsplaats van het Bondsfid. Men spreekt ách er niet
over uit maar de voorkeur heeft de laatste visie. Ovrnveging daarbij is dat anders Amsterdamse banken overal hun
tarieven kunnen tcepassen. Men zwijgt erover om geen slapende honden wakker te maken. Vgl. Nobu 20.4.1926,
18.5.1926, 18.10.1927. Het meest opáenbarende vetzcek in dit verband komt van de Drentse vereniging die zulke
hoge tarieven (in dit geval voor coupons- en lossingen) hanteert dat áj in feite haar cGEnten naar Amsterdamjaagt. Zij
wil dat men in Amsterdam voor Drenten het Drentse tarief tcepast. VgL Nobu 19.1.1926.

178. Nole 12.12.1925.
174. Nobu 20.12.1927, Nole 12.12.1925, Nobu 16.4.1929. De renteverschillen tussen de verschillende plaatsen ájn

(voorzover bekend) niet groot. Vergelijking van debetrentes komt in de notulrn niet voor. De creditrente in rekening-
courant is in 1929 in Almelo 3,5 en in Deventer en Nijmegen 3 praent. De rente voor deposito's varieert van 21~2-4
procent in Almelo en Deventer en van 31~4 - 4 procent in Sittard. In 1989 berekent de Nederlandsche Handel-
Maatschappij te Gouda 5 procent rente voor blanco kredieten rn de firma Goedewaagrn 51~2 procent. De
Nederlandsche Handel-Maatschappij dcet die aanbieding bij bezcek aan cliëntrn van de firma Coedewaagen (Nobu
19.9.1939).
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175. Nole 17.6.1933.
176. Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten, blz. 126.
17 7. E Edersheim, Voorwoord, in: Gedenkschtift uitgegevrn ter gelegenheid van het vijfen twinàg jarig bestaan van den

Bond voor den Geld. en Effectenhandel op 13 mei 1928, blz. 25.
178. Nobu 18.1.1921, 28.1.1921; dagelijkse besturen van de Amsterdamse vereniging rn van de Bond 28.1.1921.
179. Provisiecommissies 16.11.1921.
180. Nobu 20.9.1921. Provisiecommissies 11.1.1921.
181. Provisiecommissies 7.12.1921, 11.1.1922, Nobu 17.1.1922, 25.2.1922, Nole ] 7.6.1922.
182. Nobu 17.10.1922, Provisiecommissies 25.2.1925, 21.1.1927, 3.10.1924, Nobu 18.11.1924; K.D.Bosch, blz. 393, foh.de

Vries, blz. 150, 158. In het algemern is de redrn om aandelrn in eensgevrnd geld te noterrn om ze aantrekke6jker te
maken voor de koper. Nobu 6.2.1924, 15.11.1932.

183. Provisiecommiccies 25.2.1925, 80.1.1928, 17.5.1927. Nobu 21.2.1928. Nole 16.6.1928. Ingangsdatum 1 maart,
goedgekeurd op 16 juni.

184. Nobu 17.4.1928; Provisiecommissies 25.4.1928. Hekklanten: klantrn die orders geven vanachter het hek dat de
effectenbeurs van de goederenbeun scheidt. Vg4 O.B.W. de Kat, blz. 437.

185. Provisiecommissies 4.10.1933, 1.12.1933, Nobu 17.7.1934, 18.9.1934. Naamlijst der leden 1931, in Archief van de
Bond, volgnr. 58; Nobu 20.11.1934, 17.5.1938, 17.10.1939, 19.12.1939.

186. Provisiecommissies 11.1.1922, 10.1.1923. Joh.de Vries, biz. 150.
181. Provisiecommissies van de Bond rn van de Amsterdamu vereniging. 14.9.1923; Nobu 18.9.1923.
188. Provisiecommissies 10.10.1923.
189. Provisiecoznmissies 21.1 L 1923; Nobu 18.12.1923. De buitrnlandse instellingrn passrn de gewone regels tce. Zij

maken geen gebtwk van de gewoonten binnrn de kring van Amsterdamse ledrn (leden bedirnrn ellcaar daar met ern
korting van 5046) en van de Bondsleden (die bedienen elkaar zonder de verplichting provisie te hoeven rekrnrn). Vgl.
Nobu 15.4.1930, 20.10.1923.

190. Provisiecommissies 6.2.1924, 5.6.1925; Nobu 28.6.1924, 17.2.1925, 20.10.1925, 17.9.1929.
191. Nobu 19.1.1926, 16.2.1926, 17.3.1925, 18.10.1927, 15.11.1927.
192. Nobu 19.1.1926, 20.2.1940, 16.4.1940, 21.6.1941. Provisiecommissies 5.6.1925. Naamlijst der ledrn 1931.
193. De Hanzebank te Delft vraagt het lidmaatschap niet aan. Die is evenals de Middenstandsbank voor Limburg

aangesloten bij de ACBM Nobu 18.5.1920, 15.2.1921, 18.3.1919, 17.8.1919. H.J.MjJanzen, blz. 169 voor het jaar
1921.

194. Nobu 23.3.1920, 18.5.1920, 19.6.1920. Nole 80.10.1920.
195. Nobu 19.6.1920, 21.9.1920, 19.10.1920, 30.10.1920, 23.11.1920; Nole 19.6.1920.
196. Nobu 15.2.1921, 15.3.1921, 20.9.1921, 17.6.1922, 18.7.1922, 20.2.1928, 18.9.1928; Nole 17.6.1922.
197. Nobu 18.7.1922, 18.10.1921, 20.9.1921, 19.2.1924. Van de 82 plaatselijke verrnigingen zijn er 8 die ern tarief bezigen

voor de creditrente.
198. Nobu 19.2.1924, Nole 23.6.1923.
199. Nobu 19.2.1924.
200. Nobu 22.3.1924. Tcelating onder de garantie dat zij nict van hun stemrecht gebruik zullrn makrn voordat de

Bondsstatutrn veranderd zijn
201. Nobu 20.4.1924, 28.6.1924, 23.9.1924, 21.10.1924.
202. Nobu 17.11.1925, 19.7.1927, 20.9.1927, 15.11.1927, 20.12.1927; Bondsleden en bestutusleden van de Amsterdamse

vereniging 15.8.1927; Nobu 18.9.1928, Bondsledrn en d'uectieleden van de NMB 10.10.1928,16.10.1928, 20. I 1.1928,
18.12.1928; Nobu 15.1.1929, 19.3.1929, 16.4.1929, 17.12.1929, 21.1.1930, 20.5.1930 16.12.1930, Nodb 28.10.1930,
Nobu 25.6.1932, 18.12.1934, 17.8.1931, 21.4.193 L De Hanzebanken te Delft rn Utrecht vetwisselrn de cotsperatieve
vorm voor die van de naamloze vennootschap in 1916 en 1917.

203. Nobu 16.10.1928, 15.11.1927, 16.6.1929. J.J.M J.Janzen bk.48 en 49.
204. Zie voor deze sfeerveranderingen ook J.W.Beyen, Het spel en de knikkers, ern kroniek van vijftig jarrn, 1968, blz. 38,

41; 42, 46, 47 en 52.
205. Nobu 20.10.1931. Ern uitspraak van Edersheim die daarmee dcelt op het feit dat boerenlernbankrn naast de Bank

voor Nederlandsche Gtmeentrn grncemd worden als banken waar gemeentrn gemakkelijk terecht kunnen.
206. Nobu 20.I0.1931.
207. R. Kuperus, blz. 12; Nobu 21.9.1920, 10.7.1925.
208. Nobu 10.7.1925.
209. in 1924.
210. Nobu 21.7.1936.
211. Nobu 17.11.1925.
212. Nobu ]0.7.1925.
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213. Nobu 11.2.1925.
214. Nobu 10.1.1925.
215. Nobu 17.2.1925, 17.3.1925, Nobu 10.7.1925, 21.1.1930, 8.3.1930,18.12.1934, 19.2.1935. Nodb 31.1.1935, 14.2.1935.

Joh.de Vries, De CoOperatieve Raiffeisrn- rn Boerenlernbanken in Nederland 1948-1973, blz. 24. In 1930 vcelt de

bank zelf niet veel meer voor het lidmaatschap wanneer dit ook betekent dat zij zich aan mcet passrn aan de tarieven
van de Utrechtsche Vereeniging wanneer die vereniging dergelijke tarievrn vaststelt. Bij de aanvraag in 1934 heeft zij

die vrees niet meer omdat de tarievrn er nog niet zija Bij gelegenheid van die aanvraag komt ook naar vorrn dat de

bank het lidmaatschap voomamelijk nodig heeft voor de eigen belegging in effectrn m ook voor haar geregelde

orders van aangeslotrn leden. Orders van anderrn hoopt men ook ce krijgen.
216. Nobu 22.9.1925, 20.10.1925, 17.11.1925, 19.1.1926, 16.8.1926, 18.5.1926, 19.6.1926, 14.9.1926, Nodb. 1.6.1926. De

Bond meent zelfs dat Gedeputeerde Statrn het recht niet hebbrn zulks te dorn rn baseert zich daarbij op het KB.

15.12.1925.
217. Jaarverslag van de Nederlandsche Bank 1918-1914 rn 1925-1926.
218. Nole 16.6.1928.
219. Eigenlijk is het allern de Co~Speratieve Boerenlernbank te Dinteloord die aanvraagt rn afgewezrn wordt. (Nobu

17.4.1928, 16.10.1928). Curieus is de aanvraag van de Boerenlernbank te Woerden waarvan de d'uecteur tevens de

leiding heefr van het bijkantoor van de Rotterdamsche Bankvereeniging. Dat bijkantoor ontstaat door de overneming

van de Middenstandsbank die dezelfde beheerder had. Beide banken zijn in hetzelfde huis gevestigd. Pas wanneer de

statutrn van de Boerenleenbank ern zodanige wijziging ondergaan dat de niet-gereserveerde winst ter beschikking
van de aandeelhouders komt rn pas wanneer bGjkt dat die bank helemaal zelfstandig is, krijgt zij het lidmaatschap van

de Bond onder de naam Co6perarieve Boerenleenbank voor Woerdrn en Omstrekrn G. A.. Soortgelijk is het geval met

de CoiSperatieve Boerrnbank voor Friesland te Leeuwarden die gern relatie heefr met de Utrechtse- of Eindhovense

crntrale rn op gelijke vcet zaken dcet met leden rn met niet-leden.(Nobu 15.10.1929, 21.1.1930, 16.9.1930,

21.10.1930, 19.5.1931, 25.5.1937).
220. Nobu 17.9.1919.
221. J.RA. Buning, De Nederlandse Spaarbankbond 1907-1957, blz. 9-12; Joh de Vries, blz. 31.

222. De spaarafdelingen van de landbouwkredietinstellingen genietrn die vrijstelling niet. Nobu 25.6.1921.

223. Nobu 11.4.1928; Verslag de Nederlandsche Bank 1925-1926.
224. Nobu 20.5.1924, 17.3.1925, 21.4.1925, 19.5.1925, 20.6.1925 ]0.7.1925, 22.9.1925, 2!1.10.1925.

225. Nobu 22.8.1927, 21.2.1928, 15.10.1929, 17.12.1929, 21.6.1930. 19.7.1937, J.RA.Buning, blz. 97, 98, 184.

226. Joh.de Vries, blz. 91; Nobu 20.5.1924, 20.9.1932.
227. Vergelijk hoofdstuk II.
228. Bovrndirn, maar dat ncemt de Bordes niet, schafr men in 1921 het tarief voor overschrijvingen, vijf cent, af.

VgI.W.Molenaar, b1z.30.
229. Nobu 16.1.1923. Sommige particuliere fuma's schijnen meer te gevrn.
230. Het aantal rekeninghouders bij de PCGD, afkomság uit het bankwezrn, neemt van 563 in 1918 tce tot 1166 in 1921.

H.C.Swaagman, blz. 109.
231. Nobu 20.2.1923. Verslag van de conferentie met de directie van de Nederlandsche Bank op 16.8.1923; Jaarverslag

Nederlandsche Bank 1922-1923.
232. Nobu 20.3.1928, 17.4.1923, 15.5.1923, 12.5.1923, 28.6.1923; Nole 19.6.1926.
233. Nobu 18.9.1928, 20.10.1923, 20.11.1923; Reinoud, blz. 12.
234. De Haarlemsche Bankvereeniging heeft een overschrijvingskostprijs van 13 crnt, de Nijmeegsche Bankvereeniging

van Engelrnburg 8c Schippers een tarief van 10 cent. Nobu 20.11.1928, 18.12.1928, 28.6.1924, 20.5.1924, 15.4.1924,

18.1.1925, 12.12.1925. Conferentie op 14.10.1924 van vertegenwoordigers van de Amsterdamse bankiersvereniging,

de Rotterdamse bankiersvereniging, de kassiersinstellingen en de Bond.

235. Nobu 17.8.1925, 19.5.1925.
236. Bron: Ned.Bank, discontanten geschiedenis; H.van Slooten bk. 58. Het zijn willekeurige instellingen in die zin dat zij

opgenomen zijn in het archief van de Nederlandsche Bank rndat balansposities over het jaar 1922 van die instellingrn

bekend ájn. De cijfers van Kingma's Bank N.V. zijn afkomság uit het gedenkbcek van die bank.

237. Nobu 17.1.1928, 16.10.1928, 20.11.1928, 15.1.1929, 26.2.1929, 19.3.1929, 16.4.1929, 15.10.1929, 21.1.1930,

18.2.1980.
238. LG.van drn Berge, blz 18 en 19; Nole 19.6.1987, Nobu 21.9.1937, 21.12.1937.
239. Vgl. Rapport over de gehouden rnqu2te. Bk. 55.
240. J.RM.van drn Brink, blz. 152.
241. Nobu 25.11.1922, 25.6.1927, 22.6.1929.
242. Drie provisiecommissies 10.1.1923, 10.10.1923, 5.6.1925, 24.2.1926. Alleen de Holland Canada Hypotheekbank

verlernt medewerking (drie provisiecommissies op 6.2.1924).
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243. Nobu 16.12.1924, 21.4.1925.
244. Nobu 19.3.1940.
245. Zelfs bij het besprekrn van het vraagstuk van de remissier komt het weer ter sprake. VgL Nobu 21.2.1939.
246. Provisiecommissie 16.9.1930. De verandering veedt op in het kader van de nieuwe belastingwetgeving beveffende de

financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten VgL Nobu 16.9.1930.
247. Nobu 17.3.1925.
248. Nobu 20.5.1930, 21.10.1930, 16.12.1930; Provisiecommissie 17.10.1930.
249. Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten, blz. 148.
250. Provisiecomissie op 20.4.1931, 20.5.1931; Nobu 21.4.1931.
251. Nobu 21.4.1931. Het gaat om de volgrnde Rijksinstanties: de ministerièle departementen, de aangewezene van de

Centrale Beleggingsraad, de Pensioenraad, de Rijkspostspaarbank, de Rijksvereekeringsbank, de Pensioenfondsen
van koloniale landsdienaren en locale ambtenaren Vgl. Nobu 21.7.1931, 15.9.1931.

252. Nobu 19.12. ] 939, 18.6.1940, Nodb 5.6.1940.
253. Provisiecommissies 18.2.1931.
254. Nobu 19.5.1931, 15.3.1932. Provisiecommissie 4.4.1932; Nole 6.6.1936.
255. Provisiecommissie 4.4.1932, 21.6.1933, Nobu I 1.4.1933. J.H.van Groningrn mernt dat het remissierschap op de rand

van een behoorGjke vakuitcefening staat. Het is een soort betrekking voor mencett die uit standsoverwegingen niet
ondergexhikt willen ájn VgL Nobu 15.12.1931.

256. Provisiecommi~ie 21.6.1933; Nobu 17.4.1934, 19.5.1936, 16.3.1937.
257. Notulen van de vergadering van de Provisiecommissie 23.3.1937.
258. Provisiecommissie 11.6.1937, 2.2.1938; Nobu 21.2.1939, 20.2.1940.
259. Nobu 18.5.1920.
260. Nobu 18.11.1930, 21.10.1930.
261. Nobu 8.6.1932.
262. Nobu 21.2.1933, 7.3.1933. Conferrntie van de Bond en de Rotterdamse verrniging 25.2.1933.
263. Tijdens de grnoemde conferrntie menen de deelnemers dat de Bank ách volgens de wijàgingswet 19l 8 ofuit hoofde

van de Kamerstukken die bij de bespreking van die wijzigingswet ter zake àjn, niet mag belastrn met koop- rn verkoop
van effecten maar die wel mag laten uitvoeren Volgens aanweàgen ter conferentie bericht het HandeLsblad dat de
Bank al lang effectenorders laat uitvoeren voor open-bewaargevers door middel van ern door de cliënt aan te wijzrn
commissionair. (Handelsblad 24.2.1938). Conferentie drie zusterverenigingrn 27.2.1933, 2.3.1933. Conferrntie drie
verenigingrn en de Nederlandsche Bank 8.3.1933. De overbrenging van de bewaargeving van Rotterdam naar
Amsterdam heeft een bezuinigingsreden, volgens Trip in de laatstgencemde conferentie.

264. Nobu 21.3.1933.
265. Provisiecommissies 2 7.3.1933. Interessant is dat EEdersheim mernt dat de Bank kenneGjk door geldnood gedwongen

is op het effectenpad te gaan. VgL Nole 17.6.1933.
266. Nobu 11.4.1933, 16.5.1933, 21.10.1933, 21. I 1.1933, Nodb. 26.10.1933; Provisiecomtnissies 1.12.1933.
267. Nobu 19.12.1933, 16.1.1934. Vergadering voorátters drie verenigingen en de president Nederlandxhe Bank

21.12.1933. Het provisievoordeel is het verxhil tussen 3~8 en 1~4. Zclfs bij gelegenlteid van de hernieuwing van het
ocvooi in 1937 áet de Bond er geen heil in te pmtesteren tegen de oprn-markt po6tiek van de Bank. De
bankiersverenigingen mceten maar protesteren, vindt de Bond : Nobu 21.7.1936.

268. Enige jaren later neemt de Bank bij Staatsleningen van al haar bewaargevers de inschrijving aan zonder deze wat de
provisie beveft, door te geven aan ern kantoor in de provincie zoals de afspraak ten slotte was. Zodoende is de bankier
van de bewaargever niet meer op de hoogte van diens effectenbeàt. Liever zou de Bond árn dat de Bank de
inschrijving aan de bank van de bewaargever overdraagt en dat die de gehele provisie aan de Bank doorgeeft. Om de
provisie is het de Bondsleden niet te doen, meent het bestuur. VgL Nobu 17.5.1938, 21.1.1941.

269. F.A.G.Keesing, blz. 93-104. Over de rrnte merkt het Bondsbestuur op dat iedere bankier te veel geld heeft rndus niet
meer dan één procent rente wil vergoeden Tegelijkertijd acht men een debet-rrnte van zes procent met de
tegenwoordige risico's niets te veeL Vgl. Nobu 20.1.1931, 20.10.1931.

270. Al enkele maanden eerder vcert F.W.Blase actie tegrn de vertegrn woordiging van de grootbarilcen in het bestuur.
Zijn aanval smoort in de bewering van het bestuur dat van de 15 bestuursleden slechts drie vcrtegenwoordigers van
grootbanken zijn en ook in een onhandigheid die er tce leidt dat hij àjn volmachten niet tijdens de algemene
ledenvergadering kan doen gelden Maar de voornaamste redrn van de mislukking is de geringe bijval van de leden
Vgl. Nobu 20.6.1931, 21.4.1931, 17.2.1931, 17.3.1931. Nole 20.6.1931. Bijzondere algemrne ledrnvergadering
3.10.1931. Ak voorbeeld van ern kleinere instelling met volwaardige ondetpandrn die niet door de Nederlandxhe
Bank geholprn wordt, ncemt F.W.Blase N.V.Berger's Bank te Venlo.

271. Nodb 10.11.1931, Nole 20.6.1931.
272. Bijzondere Algemene ledenvergadering 3.10.1931.
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273. F.W.Blase meent aan een kapitaal van 8000 grnceg te hebben en dan in de vorm van contanten (400.000, ieder Gd
1000 gulden) en in obligaáes (ieder Gd ern obGgaáe van 1000 gulden). Het Bondsbestuw mernt dat dat niet haalbaar
is omdat 'die het niet hebben het niet kunnen geven rn die het wel hebbrn het niet willen gevrn'. Bovrndirn is het
bedrag niets vergeleken met de debetsaldo's van de ledrn te Amstcrdam, mernt het bestuw. VgL Bijzondere
algemrne ledrnvergadering 9.10.1951; Nodb 10.11.1931. Het Bondsbestuw meent dat een kapitaal van 1 miljorn
gulden nodig is rn dan met de gedachte dat de nieuwe instelling niet aan particulieren krediet zal verlenen Nodb.
29.3.1992. De uitslag van de door F.W.Blase gehouden enqutte luidt als volgt: l78 stem gerechágde leden reageren.
Daarvan gevrn 141 een vttklatirtg van sympathie, waarvan 65 geen kredict verlrnen; 7 reageren evenzo, mits het
bestuw alles in handrn neemt 25 wensen ruet mee te werkrn omdat zij er gern belang bij hebben rn 5 wensen niet in
relaáe te tredrn met de Nederlandsche Bank naar aanleiding van zeer onaangename ervaringrnNobu 19.4.1932,
8.6.1932, Nole 25.6.1992.

274. Nobu 8.6.1932, Nole 25.6.1932, Nobu 19.7.1932. Bij de terugblik door W.H.de Greve merkt J.M.Kingma op dat
Vissering wel in 1915~ 1916 klaagde over het feit dat hij steeds dezelfde promessen kreeg, wat hij als ongezond
beoordeelde.

275. Nobu 20.9.1932. De verklaring verschijnt buiten de bedceling van het bestuw in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Het bestuw cxcuceert zich daarvoor bij de Nederlandsche Bank.

276. Buitrngewone algemrne ledenvergadering 3.10.1931.
277. Nobu 24.5.1992, 19.7.1982. Nodb 18.7.1932. Nobu 18.10.1932, 15.11.1982, 20.12.1932, 17.1.1933, 7.3.1983,

21.3.1933,11.4.1933,16.5.1933,18.7.1933. Nole 17.6.1938, 21.10.1939. Deze perikelrn bGjvrn niet buitrn de krant. In
ieder geval één verhaal over de V.O.K, verschijnt in het Financieel Weekblad voor de Fondsrnhandel van 11.10.1932.

278. Nole 17.6.1983, 21.10.1938.
279. Nodb ]0.11.1931. Nobu 17.11.1931, 8.6.1932. Nole 25.6.1932. Nobu 19.7.1932. A.J.Cwerling is al eerder ingenieus

door de vondst van ern formuGer incasso-nota dat de Zegelwet weet te omzeilen. Nobu 20.12.21, 17.1.1922,
25.2.1922, 18.7.1922.

280. Nobu 17.11.1931, Nole 21.10.1933.
281. Degrne die de steun ontvangt is Thden Ch~drn te L,eidea Nobu 17.11.1931, 15.12.1931, 19.1.1932. Nole 25.6.1982.
282. Nobu 15.1.1985, 18.12.1934, RD.Bosch, blz. 312.
283. Vergelijk hoofdstuk II. Het is de Commissie van Incassozaken die de Incasso-overeenkomst beheert. Haar ledrn zijn

afkomság uit de beide bankiersverenigingrn, de Amsterdamse kassiers-instellingrn rn de Bond. De verslagrn van
vergaderingrn van de Incassocommissie treft men niet aan in de notulrnbceken van de Bond. Alleen wanneer aan het
Bondsbestuw verslag uit wordt gebracht, veft men dit aan in de Bondsnotulen Een enkele keer is er verslag van een
vergadering van de Bondsgedelegeerden in de Incassoco.~m~~ie.

284. Het aantal rekeninghouders van de PCGD loopt op van 13.000 in 1918 naar 113.000 in 1925. In 1918 zijn er ruim 8.500
rekeninghouders uit het bedtijfsleven en in 1921 bijna 32.000. H.C.Swaagman, blz 109. Cbk in laterejarrn hoort men
in het Bondsbestuw vaak de opmerking dat het vooral het gemakkelijke betalingsverkeer via de PCGD is die de incassi
tecug dcet lopen. Bij voorbeeld Nobu 17.4.1923, 3.11.1938.

285. Noááe betreffrnde quitanáën, blz. 6; Nobu 29.10.1921, 27.2.1924, 18.8.1923, Nole 25.6.1925. Nobu 16.6.1928; 90
jaar invordering van geldrn op kwitanáes door de postdienst, bL. 11; Nobu 17.9.1929, 19.11.1929, 17.3.1981,
21.6.1931; Nole 20.6.1931.

286. Nobu 18.9.1929, 17.12.1929, 18.11.1930. Een beschrijving van dit `Genormaliseerde Incassosysteem` is te vinden bij
M.C.Wintersteyn: Bankrn, Hare bcekhouding rn organisaáe, tweede deel, Leidrn, z.j. bk. 36 e.v.

287. Nobu 15.8.1932, 11.4.1933. De tarieven verschillrn nogaL De kostprij:en ook. De B.I.C. (Bankiers-Incasso Centrale) te
Rottcrdam, ern zuiver incassobedrijf, heeft ern kostprijs van f. 0,22. De Haarlemsche Bankvereeniging 0,12 tot 0,13.
De Incasso-Bank heeft aanvankelijk een systeem dat een kostprijs oplevett van 0,35 rn gaat later over op ern rysteem
dat 0,08 kost. De Nederlandsche Middenstandsbank incasseert voor de water- leiding tegen ern tarief van f 0.08.
(Nobu 18.20.1930). Hce moeilijk de hele kwesáe ligt blijkt wel uit de stroom amrndementen die het Bondsbestuw
ontvangt op het voorstel tot tariefs- verlaging. De ingewikkelde tariefstructuw berust onder andere op het verschil in
plaatsrn en op het vetschil in grootte van het te incasstren bedng. (Nobu 3.5.1938). Ik ingewikkeldheid van het
bedrijf dcet de Bond afstapprn van zijn voornemrn om aan te willen tonen dat de Post zo goedkoop is omdat ern deel
van de kosttn betaald wordrn via de hoge portokostrn van de brievrnbestellerij.Nobu 17.3.1931, 19.7.1992.

288. Conferenáe ledrn rnplaatsvervangende leden uit de Bond van de Commissie van Incassazakrn 3.5.1933.
289. Nobu 18.7.1938, 15.8.1933. Bij het onderhoud met dc P.T.T. vallrn enkele interessante getallrn. Het gemiddelde

bedrag dat de Post- incassodienst incasseert is f 14.- rndat van de Postgiro-incassodienst 61.- of 63.-. Het Bondsgemid-
delde komt niet naar vorrn maar wel dat 90 procrnt van die incassi onder de honderd guldrn ligt. Dat laatste is op ern
ecrder ájdsàp (3.5.1933) genoemd als tweehonderd guldrn Wat de overeenkomst met Van Gend 8e Loos inhoudt
vermeldrn de notulrn niet. Nole 21.10.1983.
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290. Nobu 21.7.1936. Volgens BondsbestuursGd W.A.Rasch hebben de kassiers 20 tot 25 miljoen incassi (stuks) te
behandelen en de Post 13 miljoen. (Nobu 17.3.1936).

291. Nobu 17.3.1936. Nole 17.11.1936.Het gaat om enkele aanbiedingrn In Breda werkt het gemeenschappelijk incasse-
ren niet omdat mrn er steeds ruzieachág is.(Nobu 20.7.1937).

292. Nobu 20.12.1938.
293. Nobu 3.11.1938, 15.11.1938, 20.9.1939.Voor een `normale' dubbele aanbieding geldt 2x dit tarief.
294. Nole 13.7.1940.
295. Vgl. bijlage Dt, Gjst van bestuursleden.
296. Vgl. hoofdstuk II.
297. Nobu 18.3.1919, 20.5.1919, 21.6.1919. Nole 21.6.1919. Nobu 15.7.1919, 16.12.1919, 12.12.1920. Nole 25.6.1921,

Nobu 21.4.1925, 12.12.1925, 19.5.1931, 15.12.1931, 18.6.1940. S.Brouwer blz. 367.
298. Nobu 13.1.1920, 18.1.1920, 18.3.1930, 19.5.1931.
299. Nobu 16.12.1919, 13.4.1920; Nole 24.4.1920. Nobu 23.9.1924, 18.11.1924.
300. Nobu 16.12.1924
301. Vgl. bijlage DC.
302. Nobu 21.3.1922, Nole 17.6.1922. Plaatselijke directeuren van de Celdersche Bankvereeniging in Drrnte (8 kantorrn)

acht men niet geschikte personen voor het bestuur. Men verlaat daarom het provinciale gcrichtspunt. RJ.Goddard,
blz. 104. Nole 17.6.1922. VgL ook bijlage XI.

303. Nobu 15.4.1924, 22-3.1924, 15.4.1924, 20.5.1924, 28.6.1924, 15.7.1924, 23.9.1924, 21.10.1924, 18.11.1924. Nole
28.6.1924. Conferrnáe op 6.10.1924 trn kantore van de Naáonale Bank vereeniging te Utrecht van de genocmde
cotrunissie.

304. Nobu 20.6.1925.
305. Nole 25.6.1925; Nobu 22.9.1925, 20.10.1925, ! 7.11.1925. Mr.F. WJ.A. del Campo is de opvolger vanJhr.mr. V.A.Six

per 1 mei 1920.
306. Nobu 12.12.1925.
307. Nobu 21.9.1920, 20.9.1921,20.12.1921, 21.4.1925, 19.5.1925, 14.12.1926, 16.5.1928; Nole 21.6.1930, 25.6.1925,

12.12.1925, 20.6.1931; Wie is dat, 1931, blz. 130.
308. Nobu 22.9.1925, 12.12.1925, 20.4.1926, 15.2.1927, 15.1.1929, 26.2.1929, 19.3.1929, 18.2.1930.
309. Nobu 18.3.1930, 17.2.1931, 21.7.1931. VgL bijlage XIII, tabel van het aantal provinciale veságingen van bankrn
310. Nobu 21.7.1931, 24.5.1923.
311. Nobu 24.5.1932. !n de tekst van de bestuursnotulen staat de naam F.W.Blase niet expGciet genoemd. Er staat

ktterGjk: `de Rotterdamsche Bankvereeniging een prachtig tegenwicht tegen sommige leden, van wien wij op het
oogenblik veel last hebbrn'.

312. Nobu 24.5.1932, 8.6.1932; Nole 25.6.1932. ln dczelfde bijeenkomst benoemt men W.A. Rasch (fuma Vlaer 8e Kol) als
opvolger van E.H. Kol die in 1932 overfijdt, rn W. Sluytetman van Loo (firma Schill8c Capodose) a1s opvolger van
W.M. Scheurleer in diens kwaliteit van bestuurslid.

313. Crpmerkelijk i.v.m de waardering van de bestuursleden voor hun oud-vootzitter dr. D.F.Scheurleer is dat mrn het
schrijfbureau dat mrn hem schonk en dat deel uitmaakt van de boedel van zijn zoon C. W.Ltutsingh Scheurleer, voor
persoonlijke rekening van de curatorrn koopt en het vervolgens aanbiedt aan C.W.l.unsingh Scheurleer (Nobu
20.9.1932).

314. Nobu 19.4.1932, 17.5.1927, 16.4.1929, 14.5.1929, 22.6.1929, 17.9.1929, 18.3.1930.
315. Nole 25.6.1932.
316. Nobu I7.9.1929.
317. Nobu 20.3.1928.
318. Nole 28.6.1924. Nobu 20.3.1928, 17.4.1928. Nole 21.6.1947. Nobu 18.7.1933, 19.9.1933, 10.10.1933.
319. De betreffende brief van het ministerie van Jusááe is van 22.9.1930 rn het antwoord van de Bond van 27.9.1930.

Archief ministerie van Jusátie, Centraal register van sáchtingen en verrnigingen, nr. 8787.
320. Nobu 21.1.1941. EEdersheim komt uit de notulen van de Bondsvergaderingen over als ern man die alles op alles zet

om zijn dcel te bereiken en weinig (legale) middelen schuwt. In dit opzicht dcet hij denkrn aan dr. D.F.Scheurleer die
overigens aat~enlijk rustiger overkomt. Mr. D.J.Veegens deelde mij over Edersheim mede dat hij etn man van het
oude stempel was en lange verhalen kon houden.

321. Nole 17.6.1939.
322. Nole 21.10.1933. Nobu 19.2.1935, 15.6.1932, 17.11.1936. Nole 15.6.1935. Voor mr. J.D.Boltjes zie Persoonlijkhedcn,

blz. 186.
323. Nole 19.7.1937; Nobu 4.3.1937.
324. Nobu 21.9.1937, I9.10.1937, 16.11.1937, 14.2.1938, 15.3.1938. Nole 18.6.1938, 17.6.1939.
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325. Het bestuur kondigt wel een ledenvergadering afvoor 21 juni 1941. En zoals gewoonlijk vindt de op die dag te houden
bestuursvergadering's morgens plaats hetgern gebruikelijk is rn alléén gebruikelijk is op dagen van ledenvergaderin-
grn. Maar de notulen van die ledrnvergadering ontbreken Mrn spreekt er ook niet over in de vervolgens gehouden
bestuursvergaderingrn. In de vergadering van 21 juni 194 7 spreekt men over de laatste ledenvergadering van 13 juni
1940 (mcet zijn 13 juli) hetgern aannemeGjk maakt dat de vergadering van 21 juni 1941 niet gehouden werd.

326. De vijf grootbankrn zijn op dit momrnt in de provincie: Robaver, Amsterdamsche Bank, Twentsche Bank, Nederland-
sche Handel-Maat schappij en Incasso-Bank. Eerder behoorde bij de grote vijf wel de Bank-Associatie rn niet de
Nederlandsche Handel-Maatschappij.

327. H.J.M.Janzrn, blz 151. Het getal 157 geldt voor 1921.
328. De tcetreding van deze middenstandsbankrn zorgt voor de stijging in het aantal stemgerechtigde kantorrn in 1924.
329. Het is ern berekrnd getal: 369 vestigingrn minus 157 geeft 212.
830. Het is niet duidefijk waardoor dat gebeurt, opheffingen, samenvceging rn nieuwvorming spelen door elkaar.
831. Bijlage XIII; Kroniek van Sternheim; Discontantengeschiedenis; J. Stoffer: Het ontstaan van de NMB; Mrs. Van

Nierop en Baak: Naamloze Vennootschappen (1923).
882. VgL bijlage X.
833. In de notulen van de bestuursvergadering is bij een aanmelding zo nurndan te lezen: dcet ook incassi, of: dcet alleen

incassi. Daaruit is af te leiden dat het uitzonderingrn zijn
334. Zie bijlage XV.
355. Nobu 15.9.1951.
336. In de notulen van de bestuursvergaderingrn is zo nu en dan te lezen dat degrne die zich aanmeldt een ex-werknemer is

vazt ern andere instelling. Op die opmerkingen zijn de gegevens gebaseerd in bijlage XV.
337. Nobu 16.5.1925, 16.6.1928.
538. Nobu 16.5.1922.
539. Nobu I i.5.1922.
340. Nobu 20.2.1923.
341. Nobu 15.1.1924, 21.9.1926.
342. Mededeling van mr. D.J.Veegens bij een gesprek in 1980.
343. Nobu 17.6.1922, 18.7.1922.
344. Nobu 23.6.1928.
345. Nobu 16.8.1926, 20.4.1926, 17.5.1927.
346. Nobu 17.6.1922, 18.7.1922, 26.7.1922.
347. Nole 28.6.1924.
348. Nobu 19.6.1926, 14.12.1926.
349. Nobu 17.5.1922, 16.7.1922, 18.7.1922, 19.9.1922, 17.10.1922.
350. Nobu 19.9.1922, 17.10.1922. Vetslagen van gesprekken met commissarissen van de Bataafsche Bank op 18.1.1922,

8.12.1922, 20.2.1928. Later verschijnen enkele kwalijke artikelrn over de Bataafsche Bank in de Nieuwe Financzer rn
Kapitalist van 5, 7 rn 19 januari 1923.

851. Nobu 12.12.1925, 19.1.1926, 16.2.1926.
352. VgL bijlage XIII.
353. Balansreeksen blz 65.
354. VgL bijlage XVII.
355. Bijlage XV.
856. Verslag van de Bond over 19S l. Bondsarchiefvolgnr. 58.
357. Nobu 20.1.1991.
358. Nobu 17.9.1929, 19.11.1929.
359. Nobu 17.2.1931, 20.11.1932, 27.6.1933, 19.9.I988.
360. Nobu 15.9.1931.
361. Nobu 18.7.1933, 19.9.1988, 20.2.1934.
362. Bijlage XV; Nobu 20.10.1925.
363. Nobu 19.11.1983.
364. Nobu 20.2.1934.
365. Nobu 6.6.1936. Aangeboden door het Financieel Dagblad voor den Fondsenhandel in 1935 rn 1936. Bondsarchief

volgnummer 108.
366. Nobu 17.6.1999, 15.10.1940, 21.10.1941, 15.9.1931. Provisie-commissies 2.2.1988.
367. Bijlage XV.
568. Nobu 19.9.1939, 17.10.1939, 21.11.1939, 20.2.1940.
569. Nobu 18.10.1938, 17.1.1939, 21.3.1959.
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370. Nobu 20.1.1931, 17.11.1931, 16.2.1932 (verhoor rn vonnis), 15.3.1932.
371. Nobu 15.1.1935.
372. Nobu 25.5.1937.
373. Nobu 16.11.1937, 21.12.1937.
374. Nobu 19.1.1932, 20.1.1931, 15.3.1932, 19.4.1932, 24.5.1932, 8.6.1932, 18.10.1932.
375. Het rapport bevindt rich in het archief van het ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, no.341,2, Zwrndelban-

krn.
376. Nobu 17.4.1934, 15.5.1934, 17.7.1934. Nodb 13.1.1931 bevat een verslag van het verhoor van Buitenhuis door het

dagelijks bestuur van de Bond.
377. De btiefwisseling bevindt rich in het onder 375 grnoemde archief. Voorts Nobu 18.7.1933, 19.11.1933, 21.11.1933,

20.11.1934, 15.1.1935, 17.9.1935, 21.1.1936.
378. Nobu 21.4.1936, 19.5.1936, 20.4.1937, 25.5.1937, 19.6.1937, 20.9.1938, 17.6.1939, 19.9.1939, 21.11.1939.
379. Nobu 22.9.1925, 20.2.1940.
380. Naamlijst Bondsleden 1931, in Bondsarchief volgnummer 58.
381. VgL hoofdstuk I.
382. VgL N.A.Wilterdink, Vetmogensverhoudingrn in Nederland, 1984, blz. 195 rn blz. 474.
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142. Nobu 22.3.1960, 11.5.1960, 28.6.1960, 20.9.1960, 17.1.1961, 21.3.1961.
143. Nobu 26.1.1960, 20.9.1960.
144. Verslag van de bespreking op 3 november 1960, opgrnomrn bij Nobu 14.5.1957.
145. Nobu 18.12.1951, 19.2.1952, 8.4.1952, 17.1.1956, 15.11.1955, 17.9.1957, 20.5.t958, 20.10.1959, 23.11.1959,

26.1.1960.
146. Nobu 15.1.1962. Nole 15.5.1962.

364



NOTEN

147. Nobu 21.4.1964; 11.5.1971.
148. Nodb 27.6.1961. Nobu 27.6.1961, 16.10.1962.
149. Nobu 19.9.1961, 16.1.1962, 15.5.1962, 5.6.1962.
150. Verslag van de besprekingen op 15.1.1962, opgrnomrn bij Nobu ] 6.1.1962.
151. Jaarverslagen van de Bond.
152. Nobu 17.9.1963, 19.5.1964.
159. Nodb 19.10.1965, 16.11.1965. Nobu 16.11.1965.
154. Johde Vries, blz. 164 e.v.
155. Th.Limperg Jr., Accountantscontrole in hct effectenbedrijf, Maandblad voor Accountanry rn Bedrijfshuishoudkun-

de, febnrazi rn april 1940.
156. Nobu 16.11.1948.
I57. Nobu 17.1.1950. Nodb 21.8.1950. Jaarverslag van de Bond over 1949 en 1950.
158. VgL hfd III.
159. Nodb 9.2.1950, 21.3.1950; Nobu 6.6.1950; Nole 6.6.1950. Hcewel de Nederlandsche Bank uitdrukkeGjk in haar

jaarverslag over 1949 uitspreekt dat haar toezicht geen controle is, meent men in het Bondsbestuur dat het in de
prakájk wel als zodanig wordt opgevat en het ook is. In afwachting van defmiáeve regeling van de controle op deze
ledrn door de Nederlandsche Bank laat mrn ze buitrn de Bondscontrole. Daan-ta zal het bestuur zijn standpunt nader
bepalrn.

160. Nole 6.6.1950. Jaarverslag van de Bond over 1950.
161. De opdracht aan de accountant is opgenomrn a1s bijlage XVIII. Nobu 21.11.1950, 20.2.1950. Nodb 2.11.1950,

8.3.1951. Er Ggt hier ondetzcek braak dat in dit bestek te ver voert maar voor de geschiedenis van de accountancy van
belang is. De vraag is namelijk in hoevetre in de bezwaren van de aangc~ochte accountants een nagalm te horrn is van
de opvattingrn van Th.limperg jr.

162. Nobu 21.3.1950, 9.5.1950, 6.6.1950. Nagenoeg de volledige inhoud van drie Corse boekwerken met de r.otulen van de
vergaderingen van het dageGjks bestuur bestaat uit besprekingen naar aanleiding van de onderzceksverslagrn.

163. Aangezirn in de notulen geen samenvattende beschouwingen zijn opgrnomrn, stelde ik ern overzicht samen uit de
controlebesprekingen die plaats vonden in het dageGjks bestuur gedurende de eerstc drie jarrn (de periode van
18.9.1951 tot 21.9.1954). Na die drie jaren komrn er in de notulen van de besprekingrn gern nieuwe gezichtspunten
naar voren in die zin dat de aard van de opmerkingen niet meer verandert, op ern enkele uitzondering na. Die is dan
niet getalsmaág venverkt in de gegevrn cijferopstelling maar wel in de tekst daarna. Een en ander betekent dat de
gegevrn cijferopstelling uitdtukkelijk betrekking heeft op de grncemde jarrn. De 88 instellingrn die mrn de eerste
driejarrn controleert zijn op de vcet gevolgd. Het impficeert dat de Lutst besproken instellingrn minder goed uit de
verf komen omdat er van die instellingrn minder vervolggesprekken in het onderzcek meegrnomen zijn dan van de
instellingen die het eerst onderzocht zijn.In het ondetzcek zijn niet opgenomrn de grote pmvinciale instellingrn
omdat het dageGjks bestuur aanneemt dat daar het bedrijf wordt uitgecefrnd in overeenstemming met de goede
gebruikrn en waardigheid van het vak. Het zou een omvangrijke studie vergrn om alle controles van alle jazen van alle
instellingrn te systematiseren. Aan de verslagrn van de contmlebesprekingrn van het dagelijks bestuur heeft mrn in
dat geval ook niet voldoende materiaal. Daarin zijn name6jk de onderccekrn zelf niet opgenomrn maar slechts de
besprekingrn daarover. De ondetzceksrapporten zijn deels wel opgrnomrn in de ledenadministraáe van de Bond en
het bestuursarchief van Mr. J. W. van Groningen. Die administraáe omvat 39 archiefdoosjes. Ern studie hiernaar zou
meer licht kunnen wetpen op vragen naar de omvang van de zaken van de provinciale comm~~ionairs en bankiers, de
aard van hun acáviteiten, de verhouding tussrn de verschillende soorten acáviteitrn, de solvabiliteit, de Gquiditeit en
het rendemrnt.

164. Bij de bespreking van dergelijke bedrijvrn hoort mrn opmerkingrn in de trant van: is ern belangrijk assuranáekan-
toor, heeft ern uitstekende Gquiditeit, is ern typisch Haagse instelling met veel effecten en weinig kredietrn, verzorgt
ook bcekhoudingen en belastingaangifren, maakt veel winst, e.d.

165. Nodb. 25.10.1951, ]0.1.1952, 19.2.1952.
166. Nodb 27.1.1958, 17.3.1953, 19.1.1954, 21.9.1954.
167. Nodb 2.10.1952, 15.10.1952.
168. Nodb 27.1.1958, 17.8.1953, 19.1.1954, 21.9.1954.
169. Nodb. 10.1.1952, 19.2.1952, 8.4.1952, 15.9.1953, 2.10.1952.
170. Nobu 21.11.1961.
I71. Nodb 10.1.1952.
172. Volgens het enige contmleoverzicht over het ájdvak 1.9.1958 tot 21.11.1960.
173. Ook in deze jaren, een gevalbeschrijving is opgrnomen o.a. in Nodb 12.6.1967.
174. Nobu 12.6.1956. Het gaat om een bedrag van f 22.000...
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175. Nodb 23.2.1960. Archief van de Nederlandsche Bank, Historixh Archief, -6, Instellingen, Bond voor drn Geld- rn
Effectenhandel in de Provincie, Pottefcuille 1. Brief van de Bond aan de Nederlandsche Bank met betrckking tot de
controle op de ledrn, d.d. 12.10.1967. Dit archief wordt voortaan aangehaald aLs DNB HIST. ARCH.

176. faarverslag van de Bond over 1951.
177. Nobu 17.3.1953.
178. Nobu 21.9.1954; Nodb 21.9.1954.
179. DNB HIST. ARCH., noááe d.d. 28. 7.1959. Het enige gesignaleerde contact, dat niet verder loopt, heeft plaats in 1952.

Het gaat omern gesprek tussen bestuurslid JJ.ThBne en A.Hatms, chefvan het Bureau Contmle Credietinstcllingen
van de Nederlandsche Bank. De heer Harms toont grote belangstelling voor het Bondswerk en deelt bij die
gelegenheid in vertrouwrn mede dat er naar àjn mening enige ernstige gevallen op til àjn die bij de controle naar
bovrn zullrn komen. Het Bondsbestuur besluit naar aanleiding van dat gesprek aan de Nederlandsche Bank ern brief
te zenden met de ervaringrn die mrn op het gebied van de ledencontrole heefc VgL Nobu 17.6.1952.

180. Nodb. 15.3.1955, 10.5.1955, 18.9.1955, 15.11.1955, 20.10.1959, 17.11.1959, 23.11.1959. Nobu 23.11.1959. De
getallrn zeggen niet zo veel aangeàen het belanstotaal ontbreekt. Dat wordt niet grnoemd in de besprekingen.

181. DNB HIST ARCH., Verslag van dc besprekingrn gehoudrn op maandag 15 februari 1960 met dr. Repefius en een
delegaáe van de Bond voor drn Geld- rn Effectenhandel in de Provincie (mr. M.de Mo1, W.A.Rasch rn mr.
D.J.Veegens), 2 maart 1960.

182. H.W j.Bosman, De Wet Toeàcht Kredietwezen, 1958, blz 216 e.v., 79 e.v.
183. H.W J.Bosman, blz 81, 82.
184. H.WJ.Bosman, blz. 84.
185. H.WJ.Bosman, blz. 88.
186. DNB HIST. ARCH., Verslag van de bespreking gehoudrn op maandag 15 februari 1960.
187. Dit àjn: Van Assen 8c Verndorp te Groningen, Bakker's Effectenkantoor `Nederland' te 's-Gravenhage, Gleichman,

Van Heemstra en Co te 's-Gravenhage, Groningsch Effectenkantoor (Gilissen) te Groningen, De Kock 8e Co. te 's-
Gravenhage, Gebr. Kooijman te 's-Gravenhage, Bankierslcantoor J.G.Lahm te 's-Gravenhage, Menno 8c Co. te 's-
Gravenhage, Steger 8c Co te Haarlem, Taams 8c Keyser te 's-Gravenhage. Bron: DNB HIST.ARCH. noááe d.d. 2 juni
1960. Dit is dus afgeàrn van andere dan effectenkredietinstellingen.

188. DNB HIST. ARCH., -interne noátie betreffrnde de verhouding van de Bank, in haar hoedanigheid van toeàchthou-
dend orgaan, tot de Bond voor drn Geld- en Effectenhandel in de Provincie te 's-Gravenhage, d.d. 20 mei 1960;
intetne noááe betreffende contact met de Bond voor drn Geld- rn Effectenhandel in de Provincie, d.d. 30 mei 1960.

189. Zie de Bondsjaarverslagen. Een van de royemrntrn (in 1954) wordt in hoger bercep niet gehandhaafd.
190. In geval van bestraffmg of schorsing of vetvallenverklaring van het lidmaatschap kan ern Bondsfid in beroep gaan bij

de Commissie van Beroep die in hoogste instanáe beslist. Vgl. de Statuten van de Bond (art.22) rnhet Huishoudelijke
Reglement (artikel 24 un 26). Uitgave januari 1957.

191. Nodb 22.10.1953, 17.11.1953, 13.4.1954, 16.11.1954, 13.9.1955, 15.11.1955, 17.1.1956, 15.5.1956, 18.9.1956,
18.11.1958, 17.11.1959, 17.5.1960, 15.11.1960, 14.2.1961, 20.2.1962; Nobu 18.4.1954, 15.5.1962.

192. Met geregistreerde instelling is bedceld dat een instelling ingeschrevrn is in het door de Nederlandsche Bank
gehoudrn register. De Bank houdt toeàcht op de geregistreerde kredietinstellingen. DNB HIST ARCH: noàáe van 20
mei 1960 van J.P. van Kats aan mr. J.H.O.Graaf Van drn Bosch; noááe uit de nota van de accountantsdienst d.d.21
mei 1960 izvalce N.V. 's-Gravenhaagsche Middenstandsbank te Den Haag, noááe van dr. F.H. Repelius dd. 2 juni
1960 betreffrnde door de Bond voor drn Geld- rn Effectenhandel in de provincie gecontmleerde effectenaedietins-
tellingen.

193. Nodb 17.1.1961, 14.2.1961.
194. Nodb 16.1.1962, Nobu 15.5.1962.
195. Nodb 14.6.1966, Nobu 14.6.1966; Jaarverslag van de Bond over 1966, blz. 17.
196. Nobu 21.2.1967, 18.4.1967; Jaarverslag van de Bond over 1968, blz. 19.
197. Nodb 12.9.1966
198. Jaarverslag van de Bond over 1967.
199. DNB HIST ARCH - notiáe van J.P.Kats aan mr. C.T.de Bijll Nachenius betreffende verplichte accountantscontrole,

27.7.1967, . brief van de Bond aan de Bank d.d. 12.10.1967 het antwoord op het aide-mémoire.
200. Brief van de Bond aan Accountantskantoor Brands 8c van Rhijn, d.d. 7 sept.1967; in: bestuursarchief van mr. J. W.van

Groningrn. Nobu 10.10.1967.
201. Zie noot 199.
202. Nobu 10.10.1967. Nodb 10.10.1967.
208. Nodb 19.12.196 7, 16.1.1968. Nobu 16.1.1968. Brief van Accountantskantoor Brands 8e van Rhijn aan het bestuur van

de Bond d.d. 1 december 1967, briefvan de Bond aan de Nederlandsche Bank d.d. 11 januari 1967, in: bestuursarchief
van Mr. J.W. van Groningen.
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204. Nodb. 19.3.1968.
205. Nodb. 21.1.1969, 24.6.1969, ]0.11.1910, 16.2.1971, 11.5.1971, 23.6.1971, 10.8.1971, 24.4.1973. Nobu 24.6.1969,

10.1 l.1970. DNB HIST ARCH notiáe d.d. 10.1.1969, 18.2.1971, 19.2.1911 rn volgende.
206. Jaarverslagen van de Bond.
207. Zie bijlage XIV.
208. Lijst van 1967 in bezit van de auteur. Taak en Tcekomst van de Bond.
209. Deze ruwe xhets is gebaseerd op gesprekken van de auteur, einde 85~begin 86 met- rn aantekeningen door H.van

Seijrn RA. te Rotterdam, die voor accountantskantoor Brands 8c Van Rhijn, later Brands, Mélis, Wolff 8e Co.
(tegrnwoordig Brands 8c Wolff Accountants), belast was met de controle op de Bondsledrn

210. Joh.de Vries, b1z. 225. Jaarverslagen van de Bond over 1952 rn 1953.
211. Nole 17.6.1952.
212. Bron: zie noot 208.
213. Nodb. 10.1.1972, 24.1.1974.
214. Nodb. 11.4.1972.
215. Joh. de Vries, De CotSperatieve Raiffeisen- rn Boerenleenbankrn in Nederland 1948-1973, 1973, blz. I 17. Nodb.

16.2.1971.
216. In de comrn;~cie hebbrn zitting de hoogleraren mr.H.J.Hellema, A.Coudeket en dr. F.de Roos en mensen uit de

praktijk: A.J.A. van Dijk (Lrntjens 8c Drossaerts), mr. G.Keuning (Crediet- rn Effectrnbank N.V.) rn mr. H.N.A.Verhey
(Hollandse Commissie- rn Handelsbank N.V.). Verslagrn van de Bond over 1961, 1963 en 1964. Nobu 16.11.1965.

217. Jaarverslag van de Bond over 1957.
218. Joh. de Vries, Ern eeuw vol effectrn, blz. 244
219. Nodb. 18.1.1966, 19.4.1966; Nobu 19.4.1966, 14.6.1966, 19.12.1966, 21.2.1967; Nole 18.6.1968. A.J.W. Camijn

bexhrijfr deze kwestie vanuit het gezichtspunt van de Rotterdam.se Verrniging. Volgens hem bGjk men in Rotterdam
tenslotte vrij van de afdracht over aldaar gecompenseerde orders. Uit de notulrn van de Bond blijkt daar niets van
maar is integendeel steeds sprake van een gelijke behandeling van de Haagse- rn van de Rotterdamse beurs. Zou het
de Bond ontgaan zijn dat Rotterdam hier ern voordeel kreeg? Een nader onderzcek in de notulrn van de Amsterdam-
se Vereniging kan wellicht uitsluitsel gevrn !(Vlg. A.J.W. Camijn, Samen effectief, 1987, blz. 98).

220. Verenigingsarchief van het ministerie van Justitie nr. 8807: Vercrniging voor drn Geld- en Effectenhandel voor 's-
Gravenhage rn Omstrekrn

221. Nobu 18.12.1962; Nodb. 17.3.1964, 19.4.1966, ] 0.10.1967. Notitie uit het dagelijks bestuur van de NOE in: bestuurs-
archief mr. J.W.van Groningen, 5.4.1965.

222. Vgl. Gjst van 1967. In bezit van de auteur.
223. Nodb. 21.1.1969.
224. Nobu 9.9.1969. DNB HIST ARG7-I - de brief van Bondsvoorzitter LH. Wurfbain aan het bestuur van de Nederlandse

Bankiersvereniging d.d. 14.8.1969.
225. Nobu 15.8.1955, 17.3.1959, 3.6.1959.
226. Nodb. 26.11.1968. Taak en Tcekomst van de Bond.
227. Joh.de Vries, blz. 257 e.v.
228. Nobu ]0.11.1970, 11.5.1971, 11.11.1971. Nodb 11.5.1971, 23.6.1971, 10.8.1971. Het Interprofessioneel Instituut

draagt de venorging van deze takrn op aan de Kas-Associatie waarvan de Vereniging in 1974 alle aandelen verwerft.
Dat is het einde van de onafhankelijkheid van de aloude kassiersbedrijven. De Kas-Associatie was daarvan de laatst
bestaande sinds haar ontstaan in 1952 als samenvceging van de Kas-Vereeniging enerzijds rn de belangrngemern-
xhap van de Associatie-Cassa rn de Rrnte-Cassa anderzijds. Vgl. A.M.de Jong, I, blz 694; Joh.de Vries, b1z.262.

229. Nodb 10.1.1972, 23.6.1972, 14.11.1972; briefwisseling met Mr. J.Ph.KorthaLs Altes, in: bestutusarchief van mr. J.W.
van Groningrn.

230. Nobu 14.12.1972.
231. Nole 12.12.1974. Het vrijkomrnde vermogen brengt mrn in in ern op te richten stichting die trn dcel héefr de

behartiging van wetenschappelijke- rn maatxhappeGjke belangen, verband houdende met het bank- en effectenbe-
drijf, zoals de bevordering van het onderzcek op het gebied van dat bedrijf, de bevordering van voorlichting en kennis
daaromtrent, het bevorderen en ondersteunen van opleidingen voor functies in grncemd bedrijf, e.d.
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Register

Register van namen van personen en ondernemingen.
Dit register omvat niet de literatuurlijst en de chronologische naamlijst van handelsbanken in de Provincie
(bijlage I) en niet de noten.

ACBM ..........................................................................165.166,167,171,196
ACMB ..........................................................................................191
Adolph Boissevain 8e Co...........................................................................25,48
Agent van het Ministerie van Financiën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Algemern Fondsenkantoor M.L.elie ..................................................................199
Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 65, 145, 156, 159, 165, 187
Algemeene Ned. Bondvan Handels- en Kantoorbedienden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l51
Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstands- Credietbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter begunsàging van de VolksvGjt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Algemeene Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Algemene Bank Nederland(ABN) ........................................................223,224,226,240
Alkmaarsche Crediet- en Effectenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Almelosche Vereeniging voor de Geld-rn Effectenhandel .................................................159
Alphen,van .......................................................................................80
AMRO-bank..................................................................................223,224
Amstelbank ......................................................................................121
Amsterdam Bankers Association .....................................................................278
Amsterdam.Canada Hypotheekbank ................................................................. 95
Amsterdams Girokantoor ...........................................................................148
Amsterdamsch Wisselkantoor .....................................................................34,50
Amsterdamsche Bank. ......... 24, 26, 34, 47, 49, 50, 71, 78, 120, 124, 125, 130, 131, 132, 136, 142, 158, 164, 186, 190,
.................................................................................... 196,201,212,223
Amsterdamsche Bankiersvereeniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87, 154, 159, 164, 171, 239, 272
Amsterdamsche Crediet Maatschappij .............................................................121,164
Amsterdamsche Discontobank.......................................................................122
AmsterdamscheInvestment Trust ....................................................................121
Amsterdamsche Liquidatiekas .....................................................................49,70
Amsterdamse Liquidatiekas .......................................................................71,72
Anthony Doijer ....................................................................................21
Associatie-Cassa ..............................................................16,18,23,47,75,83,88,116
Bagdad Spoorweg Maatschappij......................................................................205
Baker, Weeks 8cHardrn ............................................................................163
Bakkenist,5pits8eCo ...............................................................................232
Bank der Bondsspaarbanken ........................................................................226
Bankfilr Deutsche Arbeit ...........................................................................164
Bank fiir HandelundIndustrie ........................................................................26
Bank Mees 8c Ho 225, 227, 231, 232, 234pe ................................................................
Bank Mendes Gans ................................................................................227
Bank ofAmetica Nacional Trust and Savings Association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Bank ofTokyo....................................................................................227
Bank van Doijer8cKalfT ........................................................................150,190
Bank van Haffmans8c5teegh ........................................................................186
Bank van L BehrensBeSnhne ........................................................................121
Bank voor Commissiezalcen .........................................................................102
Bank voorEffecten-en Wisselzaktn .............................................................34,43,102
Bank voor Handelen Scheepvaart ....................................................................121
Bank voorlndië ...........................................................................123,125,164
Bank voor Nederlandsche Gemeenten.............................................................160,182
Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V................................................................164
Bank voorSchouwen en Duiveland ...................................................................249
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Bank voor Zeeland ................................................................................282
Bank-en CommissiebedrijfBoaz N.V..................................................................166
Bank-en Handelsvereeniging vh P.J.Berger ............................................................158
Bank-Associatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 51, 103, 128, 130, 131, 193, 196, 200, 201
Bankgirocentrale ..................................................................................215
Bankiershuis van Eeghrn ...........................................................................223
Bankierskantoor Burlage 8e Co., N.V...................................................................259
Bankierskantoor Furnée 8c Co., N.V...................................................................231
Bankierskantoor Mendes, GansBc Co...................................................................48
Baril;ierskantoor Mulderten Kate ....................................................................233
BankierskantoorStaalBcCo .........................................................................234
Bankierskantoorvan LissaBeKann ....................................................................228
Bankvereeniging Rensburg 8c Van Witsen ...............................................................28
Banque de ParisetdesPaysBas .......................................................................24
Banque de Paris ....................................................................................24
Barmer Bankverein, Hinsberg Fisher8e Co..............................................................121
Baron CoUotd'Escury,Cj ...........................................................................239
Bataafsche Bank ..................................................................................196
Batenburg,A . ....................................................................................210
Baurichter,C.Bc H..................................................................................86
Bear,Steams8c Co ................................................................................168
Beaufort,Jhr.Mr.J.C.de ............................................................................161
Bechold .........................................................................................163
Becker8c Fuld ..................................................................................28,24
Bedrijfseconoom,de ...............................................................................145
Bedrijfsgrcep Effectenhandel ............................................................205,286,237,239
Bedrijfsgrcep Handelsbanken ...................................................................239.242
Bedrijfsgrcep Landbouwaedietinstellingen ............................................................242
Beelaensvan Blokland ..............................................................................42
Beer,J.B.de .......................................................................................17
Berckel, Mr.J.B.van ................................................................................69
Berg,van den.................................................................................195,196
Berger,PJ .........................................................................................20
Bergsma 8c Dikkers ..............................................................................34,85
Betaalhuisvoorde Boekhandel .......................................................................88
Betuwsche Bank,C.V.LamsveltBcCo ..................................................................138
Bijll Nachetáus, A.de ..............................................................................161
Bisschoffsheim, LR ................................................................................19
Bisschoffsheim, R ..................................................................................24
Bisschoffshe'un.....................................................................................24
Blase,F.W........................................................................179,180,187,188,192
Blijdenstein BcZoon.Jan .........................................................................69,104
Blijdenstein fr., B.W .. . .. ..... .... ..... .... . . . .. ... .. .... .... . .... .. . . ..... ... 20, 21, 26, 34, 75, 77, 104, 105
Blcembergen BcZn., A...........................................................................32,104
Blcembergen BcZonen'sBank ........................................................................47
Blcembergrn,R............................................................................89,104,108
Boazbank, N.V....................................................................................234
Boazbank ........................................................................................144
Boazbanken ...............................................................................64,166,167
Boerenhypotheekbank ..........................................................................63,143
Bcerenleenbankte Holten ..........................................................................168
Bceschoten. Mr. C.D.van ...........................................................................259
Boissevain BcCo., A.................................................................................77
Boltjes, Mr.J.D................................................................................189,190
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