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Voorwoord

In het midden van de jaren '80 constateerde dr. J. Kymmell, toen gedelegeerd bestuurslid bij
het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE), dat de studie van de
bankgeschiedenis in Nederland niet bestond. In de omringende landen was dit duidelijk
anders. Om deze leemte in de economisch-historische geschiedschrijving op te vullen begon
dr. Kymmell een onderzoeksproject naar de geschiedenis van het bankbedrijf in Nederland.
In het kader van dit project ben ik door het NIBE aangetrokken om de heer Kymmell te assis-
teren bij zijn onderzoek. AI snel werd duidelijk, dat een proefschrift tot de 'activa' van het
onderzoek behoorde. Ik ben daarom het NIBE en in het bijzonder drs.j.C, van Kessel, direc-
teur, dank verschuldigd, dat er voldoende middelen beschikbaar werden gesteld om niet
alleen het onderzoeksproject, maar ook het proefschrift af te ronden.
Maar ik ben niet aileen de heren Kymmell en Van Kessel dank verschuldigd. Die gaat ook uit
naar professor dr. Joh. de Vries, mijn promotor, en naar professor dr. W. Eizenga voor hun
voortdurende inspanningen om mij op het juiste wetenschappelijke pad te houden.
Voor het afronden van een proefschrift is meer nodig dan de inzet en volharding van de pro-
movendus. Er is een behulpzame houding nodig van personen en instellingen die diensten
verrichten en gevraagd en ongevraagd adviezen verlenen. Mijn geval is geen uitzondering op
deze regel. Hun aantal is zo groot, dat ik niet iedereen met name kan noemen, maar een
enkeling wel: Daan Muusers, zonder wiens hulp ik nooit aile cijfers op papier had kunnen
krijgen; Ron Roelen, die met grote volharding zich een weg baande door mijn manuscript en
Angela Wagemaker, die tevergeefs geprobeerd heeft mij de finesses van WordPerfect te ver-
klaren. In hen wil ik iedereen binnen en buiten het NIBE danken die geholpen heeft bij de
totstandkoming van het proefschrift. Verder gaat mijn grote waardering uit naar de Neder-
landsche Bank. Ik heb er nooit tevergeefs aangeklopt voor hulp en informatie.
Ten slotte wil ik mijn vrouw, Anne-Marie, bedanken. Vooral in de laatste, onverwacht moei-
lijke fase van deze studie heb ik vaak de neiginggehad het bijltje er voorgoed bij neer te gooi-
en. Zij heeft mij daarvan gelukkig kunnen weerhouden.

Cor Wijtvliet
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I Inleiding en probleemstelling

Sinds de jaren '80 trekt de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen in de 19de eeuw
een bredere belangstelling van de economisch-historici. Daarin ligt een vanzelfsprekende
manifestatie van de verschuiving van de onderzoeksgrenzen. Na de synthese, die IJ. Brug-
mans in 1961 met zijn 'Paardenkracht en mensenmacht' van de Nederlandse economische
geschiedenis (1795-1940) gaf, volgden de grote studies van respectievelijkJ.A. de Jonge, 'De
industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914' (in 1968) enJ.L. van Zanden, 'De econo-
mische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914' (in
1985). Ontbreekt het voor de handel aan een dergeIijk baanbrekend onderzoek, ten aanzien
van het Nederlandse bankwezen betekende de vijfdelige publikatie over de 'Geschiedenis van
de Nederlandsche Bank (1814-1914), van de hand van A.M. deJong een mijIpaaI. Diens drie
delen over de peri ode 1814-1864 verschenen eerder aI in 1930 en werden tezamen met die
betreffende de jaren 1864-1914 in 1967 opnieuw gepubliceerd. In het brede economische
kader, waarin De Jong de Nederlandsche Bank plaatst, paste uiteraard een ruime aandacht
voor de geschiedenis van het handeisbankwezen in de 19de eeuw.

Vijfentwintig jaar na het monumentale werk van A.M. de Jong blijken nieuwe gezichtspunten
en vragen tot voortgezet onderzoek van het bankwezen in de 19de eeuw te hebben geleid. De
aandacht ging zowel uit naar kassiers (Krans), de Rotterdamsche Bank (Brugmans), het pro-
vinciale bankwezen (Van der Werf), aIs naar de effectenbeurs (De Vries), de relatie van bank-
wezen tot bedrijfsleven in coinmissariaten Gonker) en naar het ontstaan van de aIgemene
banken in de tweede helft van de 19de eeuw (Kymmell). Zij zijn te beschouwen aIs bijdragen
tot de ooit te schrijven synthese over de Nederlandse bancaire geschiedenis in de 19de en
20ste eeuw. Ook het hier voorliggende boek bezit het karakter van een dergelijke bijdrage.

Het gaat daarbij uit van de aangestipte nieuwe gezichtspunten en vragen. Tot de belangrijk-
ste behoort het probleem van de betekenis van het bankwezen voor de economische groei in
de 19de eeuw. Stimuleerde dit of volgde het slechts en waarom? Beantwoordde het aan een
modernisering in de zin van adequate bevrediging van de bestaande kredietbehoefte door
het aanwezige kredietapparaat of schoot het tekort? Een volledig antwoord voor aile ban caire
sectoren is thans (nog) niet aan de orde. Hier beperkt het onderzoek zich tot de sector van
het handelsbankwezen en weI tot de voomaamste aspecten:
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1. de poging tot modernisering door de zogenoemde credietvereenigingen en het Credit
Mobilier (185(}'1870);

2. de rol van de Nederlandsche Bank in de ontplooiing van het handelsbankbedrijf: stimu-
lans ofrem (185(}'1870);

3. de overgang van de Nederlandsche Hande!-Maatschappij van hande!sonderneming naar
bankbedrijf (187(}'1890);

4. de worste!ing om de rechtsvorm van de onderneming bij de Rotterdamsche Bank, maar
vooral bij de Twentsche Bank.vereeniging (1861-1917);

5. de betekenis van de bankconcentratie voor de bankexpansie (1895-1914).

Deze aspecten vormen evenzove!e navolgende hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk ten slotte
geeft een beknopte samenvatting en de uit het onderzoek te trekken conclusies.

In de subtite! van dit boek wordt gesproken over het handelsbankwezen en niet over het alge-
mene bankwezen. Daar zijn goede redenen voor. C.M. Verrijn Stuart omschrijft algemene
banken als kredietinstellingen die niet aIleen kort krediet verschaffen, maar ook middellang
en lang ('Geld, crediet en bankwezen, II. Bankpolitiek', 34, Den Haag 1956). F. de Roos en
D.C. Renooij voegen aan deze omschrijving toe, dat sedert 1978 de Wet Toezicht Kredietwe-
zen algemene banken definieert als instellingen die zich niet op een speciaal terrein van het
kredietwezen bewegen, maar zich in algemene zin als banken gedragen (F. de Roos en D.C.
Renooij, 'De algemene banken in Nederland', 16, Leiden 1980).
Verrijn Stuart ontleent de term algemene bank aan N.C. Pierson. Voor hem zijn algemene
banken instellingen die ...'voorschotten geven op cognossementen, handel drijven in effec-
ten, wissels en coupons, zich belasten met de uitvoering van financieele commissien, kortom
zij do en alles wat een gewoon kassierskantoor pleegt te doen, op ruimere of minder ruime
schaal.' (N.C. Pierson, 'Leerboek der Staathuishoudkunde', I, 562, Haarlem 1912). Op geen
enkele manier wordt hier gerept over het verlenen van kredieten voor de middellange of lan-
ge termijn. Het onderscheid met handelsbanken schuilt hierin, dat de eerstgenoemde ban-
ken zich vooral toeleggen op het financieren van de goederenhandel, terwijl de algemene
banken zich ook toeleggen op het drijven van handel in wissels en effecten. Zij doen dit
zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden (N.C. Pierson, 'Crondbeginselen
der Staathuishoudkunde', I, 247-250, Haarlem 1875).
Daar komt nog bij, dat 'handelsbank' nog zeer lang de gangbare term is gebleven. Bij het
samenstellen van de feestbundel 'Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging' in 1988 vie!
het schrijver dezes bij herhaling op, dat oud-bankiers zoals dr. J.R.M. van den Brink en drs.
R. Manschot nog steeds bij voorkeur gewaagden van handelsbanken in plaats van algemene
banken.
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II Verandering en aanpassing in het
Nederlands bankwezen 1850-1870
Tussen credietvereeniging en Credit Mobilier

1 InIeiding

In 1866 schreefP. Verloren in het Staatkundig en StaathuishoudkundigJaarboe1ge een com-
mentaar over de gang van zaken binnen het Nederlands bankbedrijf.' Hij toonde zich een
tevreden man. Verloren constateerde; dat er in dat decennium veel veranderd was in de
bankwereld. Er waren talloze banken bijgekomen en het bedrijf had zich in vele takken
onderverdeeld. Men sprak van verzekeringsbanken, hypotheekbanken, handelsbanken en
wat dies meer zij. P. Verloren was echter het meest ingenomen met de gewijzigde houding
van het publiek tegenover diezelfde banken. Het was volgens hem nog niet zo lang geleden,
dat het woord 'bank' bij velen onbestemde gevoelens teweegbracht. Het woord riekte naar
zwendelarij en speculatie.' Een mooi staaltje van deze attitude gaf de Kamer van Koophandel
van Amsterdam. In haar jaarverslag over 1863 wijdde de Kamer enige woorden aan het specu-
latieve imago van banken. De emissie van aandelen van de Nederlandsche Crediet- en Depo-
sito-Bank in dat jaar veroorzaakte een run van het beleggend publiek. Maar op het moment,
dat een groot deel van de inschrijvers zeker was van zijn aandelen, bood hij die te koop aan.'
Aileen de Nederlandsche Bank had zich los weten te maken van elke negatieve associatie,
maar dat kwam vooral omdat het publiek meende, dat de overheid achter haar stond. P. Ver-
loren gewaagde zelfs van een 'blind vertrouwen'. Gelukkig was dit alles snel veranderd en vol-
gens de auteur was de tijd niet ver meer, dat banken niet langer schuil hoefden te gaan
onder labels als cassa, vereeniging of maatschappij om het publiek naar zich te lokken.

Er was veel ten goede veranderd volgens de commentator in hetJaarboekje van 1866. Vooral
1863 was een vruchtbaar jaar geweest. Vijf grote naamloze vennootschappen waren opge-
richt. Cruciaal voor de toekomst van het Nederlandse bankbedrijfwas volgens Verloren open-
heid in de verslaglegging. Daarmee kon onnodig wantrouwen vermeden worden. Verloren
dacht, dat vooral banken die zich toelegden op het accepteren van gelden a deposito en in
rekening-courant, hier goed aan deden. Met een blik naar de ontwikkelingen binnen het
Engelse joint stock system' meende hij, dat dit de toekomst was voor het bankwezen. Verder
veronderstelde hij dat in Nederland, in navolging van Schotland, in de belangrijkste steden
grote handelsbanken zouden ontstaan. Die banken zouden een netwerk van vestigingen over
heel Nederland aanleggen om zo de onaangeroerde kapitalen te kunnen aantrekken en ter
beschikking te kunnen stellen.van handel en nijverheid.
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Voor P. Verloren begon in 1863 een periode van modemisering van het bankbedrijf in
Nederland. Deze constatering werpt twee vragen op. Hoe zag het financieel bestel in Neder-
land eruit v66r 1863? In de hiernavolgende schets van de ontwikkelingen van v66r 1863 zal
de Nederlandsche Bank ontbreken. Het werk van A.M.de Jong is hiervoor meer dan afdoen-
de. De tweede kwestie is hoe de belangrijkste ontwikkelingen sedert 1863 er uitzien. Van de
peri ode na 1863 zal in dit proefschrift aan de hand van vier casussen in vier hoofdstukken
een beeld geschetst worden. Er zal ruim aandacht zijn voor factoren en ontwikkelingen die
van wezenlijke invloed zijn geweest op de gang van zaken in het Nederlands handelsbankwe-
zen. Immers de banken die in elke afzonderlijke casus aan bod zullen komen, hebben vanaf
het ogenblik van hun ontstaan een wezenlijke invloed uitgeoefend binnen bankenland. Maar
eerst is er in vogelvlucht aandacht voor de jaren voorafgaande aan 1863, toen de eerste, veel-
al vruchteloze pogingen tot modemisering ondernomen werden.

2 Bankiers en kassiers

De Nederlandse financiele sector, eens een steunpilaar van de economie, vertoonde rond
1795 tekenen van ontbinding.' De daaropvolgende Franse tijd versnelde nog de neergang. In
1800 telde Amsterdam drie dozijn kassiersbedrijven, maar ultimo 1805 waren dat er nog
slechts dertig.' In het midden van de 19de eeuw waren er in Amsterdam nog zes kassiersfir-
rna's.' Daarnaast functioneerden er twee kassiersbedrijven, de Associatie Cassa en de Ont-
vang- & Betaalkas. De Associatie Cassa werd in 1806 opgericht op initiatief van Willem Borski.
De Cassa ging van start met een aandelenkapitaal van een miljoen." Het tweede bedrijf ont-
stond, toen zeven jaar later Jan Bosch Gerritz. en Gijsbert de Clerq hun naam veranderden in
Ontvang- & Betaalkas, onder de Firma Van Bosch en De Clerq. Dit bedrijf onderscheidde
zich van de overige kassiersfirma's, omdat er een raad van commissarissen toezicht uitoefen-
de." Dat hield in, dat er maandelijks aan deze commissarissen verantwoording voor het beleid
werd afgelegd. Natuurlijk waren er ook elders in het land kassiers actief. Bekende Rotterdam-
se voorbeelden zijn R. Mees en Zoonen, Jan Havelaar & Zoon en de gebroeders Chabot. Het
werkterrein van de kassiers was van oudsher het in bewaring nemen van gelden voor derden
tegen een zeker loon of provisie. Met deze gelden konden ze voor hun clienten betalingen
verrichten. Als het betalingen betrof binnen de kring van eigen clienten, dan gebeurde dat
door overschrijvingen van de ene rekening naar de andere. De kassiers verrichtten niet
aileen betalingen, zij incasseerden ook. In de kassierderij in de zuiverste vorm was het geen
usance om de gelden te gebruiken voor kredietverlening. Maar daar kwam al spoedig de klad
in. Het is onbekend, maar waarschijnlijk dat reeds in de 18de eeuw kassiers aan hun beste
clienten kredieten verschaften, zij het tegen onderpand of zelfs blanco."

De wet stond een dergelijke handelwijze niet toe. Artikel 74 van het Wetboek van Koophan-
del bepaalde nog in 1838: 'Kassiers zijn person en aan wie, tegen het genot van zeker loon of
provisie, gelden ter bewaring en uitbetaling worden toevertrouwd'. Artikel 75 was duidelijk
bedoeld de kassier tot voorzichtigheid te manen: 'Een kassier, zijne betaling opschortend of
failleerende, wordt vermoed het verval zijner zaken door eigen schuld te hebben veroor-
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zaakt'." De kassier liep in zijn kernactiviteiten geen risico's van betekenis. Cingen de zaken
mis, dan was dat zeker het gevolg van een persoonlijk falen. Het artikeI waarschuwde tegen
het nemen van onnodige risico's. Kredietverlening draagt dit kenmerk in zich. Natuurlijk
mochten kassiers krediet verstrekken, maar dan uit eigen middelen. Volgens S. Vissering was
de dienst die de kassier de handel bewees, bij uitstek het 'uitwinnen van moeite en tijd bij de
groote betalingen, welke dagelijks voorkomen. De bemiddeling is zonder meer zinvol, omdat
ruilmiddelen vooral uit muntspecie bestaan, dat met de hand geteld moet worden.' 12

Waren de kassiers niet zuiver in de leer, de nieuwe kassierderijen waren dat zeker wel, Dat
wordt al duidelijk bij het lezen van de oorsprankelijke opzet van beide insteIIingen. Artikel 1
van het 'Plan der Ontvang- en BetaaIkas' luidde:

,Deze Ontvang- en Betaalkas zal zick alleenlijk kunnen en mogen bezig houden met het ontvangen,
bewaren en weder uitbetalen van gelden van, en voor anderen. De directeuren echter, zullen ook hun-
ne eigene gelden, op den voet en voorwaarden van dit Plan, daarin kunnen en mogen storten. ' 13

Artikel 11 van 'Het Plan van eene Associatie Cassa' was van gelijke strekking. Dat duurde
voort tot ongeveer het midden van de 19de eeuw. In het fameuze jaar 1863 vond er de eerder
gememoreerde GrUndungswelle plaats. Daarmee veranderde de aard van de concurrentie.
Immers, een van de opvallende kenmerken van bijvoorbeeld de Rotterdamsche Bank was een
actief beleid in het aantrekken van deposito's tegen rentevergoeding. Dat was tot op dat
moment uit den boze bij de kassiers en het verzet ertegen was groot.

Emeis verhaaIt in zijn boek over de geschiedenis van de kassierderijen van het bezoek van
president De Monchy van de Nederlandsche Handel-Maatschappij op nieuwjaarsdag 1864
aan de directie van de Associatie Cassa. Onderwerp van gesprek was de mogelijkheid van ren-
tevergoeding op de tegoeden van de Handel-Maatschappij. Volgens de president was de Cre-
dietvereeniging Amsterdam hiertoe maar al te zeer bereid. Dergelijke bezoeken kostten de
directie van de Associatie Cassa hoofdbrekens. Enerzijds wilde men geen inbreuk plegen op
de statuten, anderzijds wenste men liever niet de geachte clientele voor het hoofd te stoten."
De oplossing lag in het oprichten van een dochter, de Rente-Cassa, die 'door overschrijving
van beschikbare saIdi een rentevergoeding verzekerde evenredig aan de rentestand'. Artikel
3 van de statuten van 7 november 1864luidde:

,Het doel van de vennootschap is, am mede in verband met de Associatie Cassa alhier, gelden in reke-
ning te ontvangen, daarover Renten te vergoeden en daartegenover op de wijze hierna te uermelden,
kredietoperatiin te verrickten. '

Hiermee was er nog geen einde aan de financiele innovaties gekomen die gevestigde kassiers-
bedrijven tot een nieuwe attitude dwongen. Dat bleek opnieuw in 1865. In dat jaar richtten
N.C. Pierson en C.M. Boissevain in Amsterdam de laatste van de drie grate 19de-eeuwse kas-
sierderijen op, de Kasvereeniging. De opvattingen over haar werkkring weken sterk af van de
doelstellingen van haar oudere zusters. Zo staat in de statu ten te lezen, dat de Kasvereeniging
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betalingen en incasso's lOU verrichten 'zoveel mogelijk zonder berekening van loon'. Een
tweede opvallende innovatie was, dat de nieuwe instelling rente op deposito's ging vergoe-
den, maar niet over rekening-couranttegoeden, Een niet onbelangrijk detail is, dat directeu-
ren zich verplicht zagen eens in de maand opening van zaken te geven in twee in Amsterdam
verschijnende dagbladen. P. Verloren, als pleiter voor grotere openheid, werd als het ware op
zijn wen ken bediend. De Utrechtse advocaat behoorde ook tot de ondertekenaars van de
oprichtingsakte en was een van de aandeelhouders van het eerste uur."
In hun eerste jaarverslag over 1865/1866 open den de initiatiefnemers met een rechtvaardi-
ging voor hun handel en:

Deze was geen andere dan een leemte aan te uullen op het gebied van ons bankwezen, en zodoende
een poging aan te wenden kapitalen, die tot dusverre voor hen, wien zij toebehoren, geene rente
afunerpen, uruchibaar te maken voor nijverheid en handel. '

De heren schatten het bedrag aan geld in circulatie op ongeveer f 200 mIn. Dat bedrag was
te hoog. Het middel om dit te verminderen was het populariseren van zogeheten deposito-
banken. Kooplieden en particulieren moesten daar hun kassen brengen en hun betalingen
uitsluitend met aanwijzingen of cheques verrichten. Een efficiente clearing-organisatie kon
zorgdragen voor het interbancaire betalingsverkeer. Deze banken konden hun overtollige
liquide middelen rentedragend uitzetten en een deel van de opbrengsten uitkeren aan de
rekeninghouders. Voorwaarde was natuurlijk weI, dat de depositobanken hun beleggingen
niet immobiliseerden. In Groot-Brittannie werkte dit joint stock system naar tevredenheid. De
initiatiefnemers zagen niet in waarom di t niet voor Nederland zou kunnen opgaan."
De bankier N.G. Pierson en de jurist P. Verloren waren het in hun oordeel over de richting
van het Nederlands handelsbankwezen roerend eens. Toch hadden zij nog slechts enige
jaren tevoren de degens gekruist over functie en taak van de Nederlandsche Bank in wat de
'hankquaestie' is gaan heten. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

Naast de groep van kassiers als financieel intermediair en de Nederlandsche Bank was er in
de eerste helft van de 19de eeuw nog een derde groep werkzaam in het bankbedrijf, de ban-
kiers. Hun werkzaamheden kwamen in grote lijnen overeen met die van de kassiers, maar er
was een opmerkelijk verschil. S. Vissering zag als de gewone werkkring van de hankiers, dat
'zij het eigen, maar ook het toevertrouwde kapitaal als krediet aan bijvoorbeeld de nijverheid
uitlenen, zij organiseren staatsleningen en zijn actief in de wisselhandel.' Een tweede opmer-
kelijk verschil, dat bankiers als beroepsgroep in tegenstelling tot de beroepsgroep Kassiers
niet gedefinieerd waren in het Wetboek van Koophandel van 1838," 'Het komt voor dat han-
kiers, net als kassiers, bemiddelen bij het betalingsverkeer, maar dat is eerder uitzondering
dan regel en dan nog vaak als kassier van de Rijks- of lagere overheid. '18

In zijn boek over de geschiedenis van de Amsterdamse Effectenheurs onderscheidde Joh. de
Vries naar hun origine twee typen bankiers. De eerste groep was min of meer te beschouwen
als slachtoffer van de prominente plaats van Londen in de internationale goederenhandel.
Veel Amsterdamse handelshuizen verloren daardoor hun raison d'me en noodgedwongen
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weken zij uit naar de financiele sector. Een zeer prominent voorbeeld is het handelshuis
Hope & CO.19Op een wat bescheidener schaal speelde zich dat proces ook af in de provincie.
Een goed voorbeeld zijn de Bankiers F. van Lanschot. Van oorsprong waren zij goederenhan-
delaren, maar in de eerste helft van de 19de eeuw werd het rendabeler de goederenhandel te
financieren. Aldus werd geleidelijk de overgang gemaakt van handelaar naar bankier."

Een tweede groep bankiers sproot voort uit de effectenhandel. Bekende namen zijn de
Gebroeders Teixeira de Mattos, Wertheim & Gompertz en Vermeer & Co in Amsterdam.
Vooraanstaande provinciale bankiers waren Scheurleer & Zoonen in Den Haag, Van Ranzow
& Co te Arnhem en Doijer & Kalff in Zwolle."

3 De Credietvereeniging

De jaren vijftig van de vorige eeuw zagen de opkomst van een nieuw fenomeen in financieel
Nederland: de kredietvereniging. De eerstc verscheen in 1853 in Amsterdam naar het voor-
beeld van de Union de Credit in Brussel en de Disconto-Gesellschaft te Berlijn."

De jurist]. Pinner gaf in zijn toelichting op de statuten aan, waarom er in Nederland behoef-
te zou zijn aan een kredietvereniging. Bepaalde takken van handel en nijverheid kwamen
niet in aanmerking voor een krediet bij de gevestigde financiele instellingen. De oplossing
voor deze achtergestelde groepen lag in de toepassing van het beginsel van onderlinge waar-
borg op verenigingen. Dat betekende, dat de leden van de vereniging elkaar de kredietverle-
ning garandeerden wanneer een van hen niet staat was zijn kredieten terug te betalen."

Pinner kon zich overigens goed voorstellen, dat de bestaande instellingen er weinig voor
voelden aan het midden- en kleinbedrijf voorschotten te verlenen. Zij waren immers ver-
plicht om niet alleen de soliditeit van de client te beschouwen, maar moesten ook letten op
de verhandelbaarheid van het papier of de goederen die dienden als onderpand voor het
krediet. Dat alles ontbrak bij de doelgroepen van de kredietvereniging. De geringe krediet-
waardigheid van bijvoorbeeld de grossier schiep volgens Pinner grote problemen. Hij moest
prom pte betalingen verrichten op de vervaldag aan zijn crediteuren, terwijl zijn debiteuren
trachtten het leverancierskrediet volledig te benutten. Toch probeerden vele, ook vooraan-
staande grossiers van die voordelen van krediet te genieten. Dat resulteerde in contacten met
buitenlandse bankiers die wel blanco kredieten verschaften." De kredietvereniging voorzag
in een duide1ijke behoefte.

De Credietvereeniging Amsterdam stelde zich daarom ten doel haar leden tot maximaal het
bedrag van hun inschrijving krediet te verlenen. Daar moesten voldoende zekerheden tegen-
over staan, of wissels of promessen. Immers, leden hoefden slechts 10% van het bedrag van
inschrijving te storten. Het krediet had steeds een looptijd van drie maanden. Zekerheden
konden de vorm hebben van persoonlijke of reele waarden. Een borgtocht was een persoon-
lijke zekerheid die vooral van de kleine handelaren gevraagd werd. Reele waarden waren roe-
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rende goederen die niet aan bederf onderhevig zijn," De Credietvereeniging kende twee
soorten leden, krediettrekkende en niet-krediettrekkende leden. Het minimuminschrijfbe-
drag bedroeg f 500,- en het maximum f 30.000,-, waarvan 10% gestort moest worden. Kre-
diettrekkende leden betaalden 1,5% boven het disconto van de Nederlandsche Bank, plus
l;il% provisie. Een commissie uit de Raad van Commissarissen en de Raad van Admissie, waar-
in prominenten uit de handel en de sarnenleving zitting hadden, besliste over het lidmaat-
schap. Niet-krediettrekkende leden ontvingen een dividend over hun stortingen. Naast deze
ingelegde gelden accepteerde de Credietvereeniging ook dagelijks opzegbare deposito's
tegen een rentevergoeding. Het niveau van de rente lag 0,5% onder het wisseldisconto van
de Bank,"

De Credietvereeniging voorzag in een evidente behoefte, dat bleek wei uit de gestage groei
van haar ledental en haar kredietverlening:

Tabe11 Niveau van kredietverlening door de Credietvereeniging, 1853-1867

joor ledea gestmt kapitaal krediet kredietin %
(I) (I) ooruprakelijk kap.

1853/54 393 225.Q78 850.000 33,5
1855 652 338.139 1.877.720 62,5
1856 806 420.720 2.627.000 66,61
1857 959 480.300 3.138.700 68,48
1858 938 476.280 3.148.400 67,7
1859 933 495.065 3.052.270 63,39
1860 938 513.656 3.011.900 64,39
1861 966 558.191 3.122.015 58,28
1862 1009 603.433 3.417.300 59,4
1863 1136 692.473 3.737.800 58,6
1864 1573 973.189 5.223.750 53,60
1865 2250 1.304.042 7.557.104 58
1866 2435 1.459.590 9.880.396 67
1867 2471 1.503.295 9.507.830 63,33

Bron: Jaarverslag Credietvereeniging Amsterdam 1878

Artikel 1 van de statu ten omschrijft de Credietvereeniging als een naarnloze vennootschap en
ook wei als een vennootschap van Koophandel met winstoogmerk. In een opzicht onder-
scheidde zij zich van de gangbare vennootschappen en dat blijkt uit artikel 10:

,Het lidmaatschap in de Credietvereeniging han ten aile tijde worden opgez.egd, behoudens een ieders
aansprakelijkheid uoor verliezen ten gevolge van handelingen tijdens hij Lid was, door de Vereeni-
ging aangegaan of begonnen. '

Dit artikel geeft de Credietvereeniging Amsterdam ook karaktertrekken van een onderlinge
waarborgmaatschappij. Een en ander betekent, dat de kredietvereniging in ieder geval geen
co6peratieve structuur kende, zoals Hirschfeld abusievelijk in zijn boek schrijft 27 In haar dis-
sertatie, gewijd aan de ontwikkeling van rechtspersonen in de 19de eeuw, schrijft F.M. Huus-
sen-de Groot, dat de kredietverenigingen qua doeIstellingen meer overeenkomsten vertoon-
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den met de handelsrechtelijke vennootschappen dan met de cooperatieve verenigingen," In
1867 veranderde de juridische structuur van de Credietvereeniging in een naamloze vennoot-
schap. De reden hiervoor was volgens Hirschfeld, dat de Nederlandsche Bank eigenlijk wei-
nig moest hebben van organisaties, gebaseerd op onderlinge waarborg. De Credietvereeni-
ging was voor haar bedrijf voor een niet gering gedeeIte aangewezen op her disconto van de
Bank," Tegelijkertijd was de omzetting nodig om de expansie van het bedrijf te organiseren,
maar de stortingen van de leden-deelnemers bleven mogelijk,"

De cijfers bevestigen op het eerste gezicht deze expansie niet, maar volgens M. de Vries was
er vanaf 1866 een stop op de groei van het ledental gezet," In hetjaarverslag van dat jaar vaIt
te lezen, dat de ledenstop te maken had met de gespannen financiele situatie van dat jaar en
het reeds hoge omzetcijfer van de Credietvereeniging. Dat gedoogde geen grote uitzettingen
meer. Vooral het bedrag aan disconteringen nam sterk toe in 1866. De Credietvereeniging
disconteerde in dat jaar voor een bedrag van f 39.521.580,- tegen f 30.228.089,- een jaar eer-
der. De directie herdisconteerde voor een bedrag van f 38.111.495,- tegen een bedrag van
f 29.027.283,- in 1865. De verhouding van het uitstaande krediet tot het totaal der deelne-
ming van de vennoten steeg van 66,5:100 tot 72:100.!2Die verhouding ervoeren directie en
commissarissen als riskant, want in de nieuwe statuten van 1867luidt artikel 3:

,Het gezamenlijk bedrag der loopende credieten mag twee derden van het Kapitaal der Vennootschap
niet te bouen gaan. '

Tabel 2 laat zien, dat de Credietvereeniging zich niet altijd stoorde aan de eigen statuten.

Tabe12 Overschrijdingen van het toegestane kredietniveau door de Credietvereeniging, 1868-1877

jaar aandeel-!eden gestort kredieten krediet in %
houders kapitaal aansprakelijk

kapitaal
58,3
60
59
60,5
61,5
68
70
70
70
71

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

112
115
119
131
148
153
162
162
164
165

2364
2245
2258
2296
2351
2277
2042
1954
1864
1791

1.656.205
1.649.963
1.728.407
1.807.654
1.945.862
2.140.537
2.155.194
2.251.787
2.411.036
2.513.186

8.533.387
8.548.500
8.800.800
9.398.284

10.213.400
10.791.529
11.048.414
10.810.252
11.389.232
12.124.941

Bron: Jaarverslag Credietvereeniging Amsterdam 1878

Een van de belangrijkste wijzigingen in de statuten van de Credietvereeniging was het verval-
len van artikel10 van de oorspronke1ijke statuten. Dat artikel bepaalde, dat het lidmaatschap
van de Credietvereeniging a La minute opgezegd kon worden. Dat veranderde in 1867. De
deelneming door niet-krediettrekkende leden of aandeelhouders kon wel overgedragen wor-
den, maar niet opgezegd. Aldus creeerde de instelling een eigen vermogen. WeI bleven de
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stortingen van aandeelhouders beperkt tot maximaal f 2 miljoen." Over hun stortingen ont-
vingen de aandeelhouders 5% uit de jaarlijkse winst. Wanneer men de jaarverslagen van 1867
en 1868 leest, stuit men nergens met zoveel woorden op eisen en verlangens van de Neder-
landsche Bank, maar weI op het eerder gememoreerde bereiken van de grenzen van de groei
en de opkomst van nieuwe concurrenten. Ook bij AM. de Jong is niets terug te vinden van
de eisen van de Bank. Tegelijkertijd stelde de directie tot haar tevredenheid vast, dat de Cre-
dietvereeniging voor haar herdisconto geleidelijk minder afhankelijk werd van de Nederland-
sche Bank. Zij kon nu op meer plaatsen terecht.

4 De Commandiet Kas

Sedert 1853 groeide het aantal kredietverenigingen gestaag in Nederland. Een van de inte-
ressantste initiatieven was de Commandiet Kas te Rotterdam van de gebroeders C. en V. van
Geertruijen.
Het Rotterdamse financiele establishment moest van begin af aan weinig hebben van deze
nieuwe loot aan de ban caire boom. De initiatiefnemers waren zich terdege bewust van de
tegenstand in de Maasstad, getuige de aanhefvan het eerste jaarverslag:

,De Commandiet Kas is veelvuldig en veel:t.ijdig besproken; veel aangeuallen, weinig verdedigd; doch
wij durven er bijvoegen: bijna nooit begrepen. ' J4

Het eerste jaarverslag werd daarom gebruikt om het hoe en waarom van de Commandiet Kas
uit te leggen. In de optiek van de auteurs schoot het Rotterdamse bankwezen op meerdere
fronten te kort. Zo ontbeerde de zeehaven Rotterdam bankverbindingen met transatlanti-
sche plaatsen, vooral met de kolonien, Maar wat misschien nog meer bevreemding wekte,
Rotterdam bezat ook geen financiele verbindingen met de rest van Nederland. De gebroe-
ders Van Geertruijen beklaagden zich vooral, dat de Nederlandsche Bank tot dan toe gewei-
gerd had een bijbank in de Maasstad te openen. Zij no emden de Nederlandsche Bank ver-
ontwaardigd de Amsterdamsche Bank.

De gebroeders wilden wei toegeven dat de kassiers alsagenten van de Bank goed werk deden,
maar tegelijkertijd spraken ze over de 'geldvoogdijschap'. Hun aandacht beperkte zich ech-
ter tot de gevestigde orde van de groothandel. Die beperking betekende wei, dat er een leem-
te ontstaan was. Ze doelden daarbij op de grossiers of handelaren van de tweede hand. Deze
ondernemers konden met hun wissels niet terecht bij de Nederlandsche Bank. Blanco kredie-
ten waren uit den boze en voorschotten op onderpand van goederen werden niet of nauwe-
lijks verleend. Tegelijkertijd waren zij zelfwel gedwongen op vaste termijnen hun crediteuren
te voldoen. De klachten in Rotterdam waren identiek aan die in Amsterdam.

Het opvullen van deze kredietleemte was de intentie van de gebroeders Van Geertruijen. Vol-
gens hen stond de soliditeit van de talloze kleine handelaren buiten kijf. Immers, ze hadden
talloze kleine debiteuren en gingen zich nimmer te buiten aan speculatieve neigingen. De
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gebroeders Van Geertruijen zagen voor de Commandiet Kas in Rotterdam een zelfde rol weg-
gelegd als voor de Credietvereeniging in Amsterdam. De verschillen lagen voornamelijk op
het organisatorische vlak. De Kas was een commanditaire vennootschap. Beiangstellende ven-
noten mochten inschrijven voor een bedrag van f 5.000,-, waarvan 20% als storting opge-
vraagd kon worden. De Commandiet Kas maakte op 1 januari 1863 gebruik van dit recht."
De resterende 80% was niet opvorderbaar. Bij een eventuele liquidatie moest ze dienst doen
als dekking voor tekorten.

Veel van de kritiek op de Commandiet Kas richtte zichjuist op het gegeven, dat de Kas werk-
te zonder gestort kapitaal en dat het bedrag aan intekening feitelijk dienst deed als waarborg
jegens derden. Voor de initiatiefnemers gold dit beleid juist a1s bewijs van hun soliditeit
Want wat gebeurde er in de regel, wanneer een bankier in ec::nkeer de beschikking kreeg
over aanzienlijke sommen? Bij gebrek aan solide uitzettingsmogelijkheden moest hij zich op
het speculatieve pad begeven met aIle mogelijke gevolgen van dien. Een bank met weinig
financiele mogelijkheden wachtte behoedzaam op haar kansen.

Dienen zich uiteindelijk goede mogelijkheden aan, dan moet een bank hiervoor deposito's
aantrekken. Van Geertruijen omschreef de voordelen van het depositosysteem als: 'geld
inkoopen zoo laag mogelijk, geld verkoopen zoo hoog mogelijk'. Dit systeem was overal aan-
vaard behalve in Nederland. Het was populair, omdat het goedkoop was, goedkoper in ieder
geval dan de inIeg van aandeelhouders, waarop in goede tijden 10 a 20% dividend betaald
moest worden. Over een deposito hoefde slechts 2 a 5% vergoed te worden. En enigszins sne-
rend naar de Nederlandsche Bank: voor de 'Amsterdamsche' Bank waren de kosten voor een
deposito slechts het laten drukken van de biljetten en het salaris van de beambten. Om de
wantrouwige en conservatieve Nederlander te bewegen zijn gelden a deposito bij een bank in
te leggen hadden de gebroeders een nieuw financieel instrument ontwikkeld, het rentebe-
wijs. De deposant kon bedragen storten van f 900,- of f 1.200,- of delen van die bedragen.
Deze bewijzen zauden door endossement overdraagbaar zijn en de rente varieerde met de
looptijd. Eerlijkheidshalve voegde de schrijver van het jaarverslag eraan toe, dat dit idee ont-
wikkeld was door de gebroeders Pereire, de oprichters van het Credit Mobilierin Frankrijk.

De voornaamste criticasters kwamen uit financiele kringen in Rotterdam en het waren niet
de minsten uit die kring. Dat blijkt uit een brief van de Commandiet Kas aan de Nederland-
sche Bank, gedateerd 16 januari 1862. In deze brief drong de directie van de Kas er bij de
Bank op aan rechtstreeks bij haar te mogen disconteren. De reden hiervoor was:

, .... , dat er ons wel ems papier voorkomt wat wi} liefst niet door de handen van onzen concurrenien
Laten gaan en dat is immers niet te ontioopen wanneer wi} he: discomto aanvragen door tussdien-
komst van den Heeren Agmten te dezer stede. '

Ter ondersteuning van hun verzoek voegden ze een lijst van de voornaamste commanditaire
vennoten toe, waaronder als meest prominente de Twentsche Bankvereeniging. De directie
van de Nederlandsche Bank stuurde een ongedateerd, neutraal antwoord. Het stond ieder-
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een vrij rechtstreeks in correspondentie met de Bank te treden. Voor ieder werden echter
dezelfde maatstaven aangelegd, namelijk het krediet van de aanvrager en de kwaliteit van het
aangeboden papier. Als bijzondere opmerking voegde de Bank toe, dat zij graag meer inzicht
kreeg in de financiele kracht van de Commandiet Kas. De Bank lOU ook graag weten voor
welke bedragen de commanditairen hadden ingeschreven."

Spoedig na haar oprichting onderging de Commandiet Kas een eerste test die de deugdelijk-
heid van de theorieen van de initiatiefnemers op de proef stelde. In haar jaarverslag over
1863 moest de Kas vaststel1en, dat van de voorgestelde uitbreiding van zaken niets was geko-
men. De directie wees hierbij op twee belangrijke oorzaken: a. de plotseling sterk groeiende
concurrentie sedert het genoemde jaar en b. het streven van de directie op een zo laag moge-
lijk niveau zaken te doen. Het was het beleid van de Commandiet Kas voorschotten te geven
op ondiscontabele waarden. Dat kon problemen geven in tijden van geldschaarste of perio-
den van wantrouwen, waarin deposito's opgevraagd werden. 1863 was een jaar van financiele
crisis in Europa en de Commandiet Kas zag haar deposito's in 1864 geleidelijk wegstromen.
Ultimo januari beliepen ze nog' een bedrag van f 278.000,-, maar in december waren ze
gezakt naar f 172.000,-. De directie schreef in het jaarverslag, dat aile deposito's opgevraagd
waren, maar aangezien niet aile opvragingen direct invorderbaar waren bleef de schade nog
beperkt. Het voordeel van het aantrekken van deposito's met een lange looptijd was hiermee
duidelijk. In 1865 zette het herstel al snel weer in. Het motief voor opvraging was veelal, dat
de geldgever elders een hogere rente voor een kortere periode kon bedingen." In januari
werd een dieptepunt bereikt met een bedrag van f 168.000,- aan ingelegde gelden, maar in
november wees de stand alweer f 264.000,- aan.

4.1 Een naamloze vennootschap

In het prospectus dat de Commandiet Kas op 1 oktober 1861 publiceerde, was er reeds spra-
ke van, dat na een periode van drie jaar en drie maanden de Commandiet Kas juridisch-orga-
nisatorisch omgezet lOU worden in een naamloze vennootschap. Door de onverwachte moei-
lijkheden duurde dit wat langer, maar in het jaarverslag over 1866 maakten directeuren er
voor het eerst gewag van daar ernst mee te maken. De NV-vorm moest het mogelijk maken
bankzaken op grotere schaal te entameren. De definitieve beslissing daartoe viel op 7 decem-
ber 1866 tijdens een buitengewone algemene vergadering." Op 1januari 1868 trad de nieu-
we structuur in werking. De omzetting diende gepaard te gaan met een uitbreiding van het
kapitaal naar uiteindelijk f 5 miljoen en de opening van bijkantoren in Rotterdam en Delft
en de vestiging van kantoren en commandite in plaatsen als Schiedam, Oud-Beijerland, Den
Briel, Middelharnis, Woerden en Zierikzee." Op I januari 1868 ging ook een bijkantoor in
Antwerpen van start. Toch speelde het maatschappelijk kapitaal in de eerste plaats nog de rol
van waarborgkapitaal. Als bedrijfskapitaal fungeerden de rekening-couranttegoeden en depo-
site's." Natuurlijk speelde bij de overweging tot omzetting de toenemende concurrentie in
Rotterdam en omstreken een rol. Zo ging de Rotterdamsche Bank sedert 1864 rechtstreeks
de con curren tie aan met de Commandiet Kas door binnen het eigen bedrijf een kredietver-
eniging op te rich ten.
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4.2 De Commandiet Kas in Iiquidatie

De nieuwe naamloze vennootschap is slechts een kort leven beschoren geweest. Op een bui-
tengewone algemene vergadering van 25 november 1871 besloten aandee!houders met alge-
mene stemmen tot liquidatie. Een commissie van vijf aandeelhouders werd benoemd om de
vereffening van schulden en de liquidatie te regelen." De leden van de commissie waren
Hugo Molenaar, 1. 't Hoen, J.w. Engels, AG.1.W. Treussart van Rappard en C. W. Sweerts
De Landas Wyborgh. Deze heren benoemden op hun beurt een commissie van deskundige
boekhouders om de administratie eens grondig door te spitten.

Alvorens in te gaan op de oorzaken van de noodzaak tot liquidatie zoals de twee commissies
die vastste!den, is het goed eerst nog een passage te citeren uit hetjaarverslag over 1867:

,De winsten eener soliede Deposito-Bank mogen niet ontstaan uit speculatim in effecten of goederen;
uit het oerleenen van Delcredere premiifn tegen FaiUieten of andersints; zij moeten verkregen worden
door de kleme, zeer kleine commissien, die door handelaren over den omzet hummer goederen, aan den
bankier worden afgestaan, ... '

De resultaten van het onderzoek in 1872 waren vernietigend voor de inmidde1s afgetreden
directie, de gebroeders C. en V. van Geertruijen en Max Wormer. De commissie toonde aan,
dat er vanaf de start met de boekhouding van de Commandiet.Kas slordig was omgesprongen
en dat er op administratief gebied chaos heerste. Zo bestond er los van de naamloze vennoot-
schap nog een effectenafdeling, waarvan de baten of lasten op rekening van de Commandiet
.Kaswerden geboekt. Deze effectenafdeling stond direct onder leiding van de gebroeders Van
Geertruijen en die weigerden jarenlang de boeken ter controle aan de commissarissen voor
te leggen. Volgens eigen zeggen wensten de geachte clientele van de afdeling, dat commissa-
rissen geen inzage hadden in hun effectenportefeuille. Alras bleek bij het onderzoek van de
boekhouders, dat de werkelijke reden was het wegraken van coupons en effecten." Het ging
om een bedrag van bijna f 20.000,-.

De liquidatiebalans per 30 april 1872 laat zien, dat het al in 1870 mis is gegaan. Over dat jaar
werd een verlies genoteerd van f 126.000,-. Een commissie van wijze mannen adviseerde
toen reeds tot liquidatie over te gaan. Deze mannen waren mr M. Mees, FA. MUller, 1. Pin-
coffs en J. de Kuiper. In haar verslag prees de Commissie uit Aandee!houders rich ge!ukkig,
dat dit advies gevolgd was, zodat de uiteindelijke verliezen voor de aandeelhouders beperkt
bleven. De liquidatiebalans sloot af met een negatief saldo van f 306.000,-. Naast het niet
nader verklaarde verlies over 1870 was er de strop in Antwerpen. Speculaties aldaar leverden
uiteindelijk een verlies van bijna f 121.000,- op. De commissie beschouwde het nog als een
meevaller, dat in Antwerpen zo sne! mogelijk het verlies was genomen. Immers, sedertdien
was de prijs van het speculatieve goed nog verder gezakt, namelijk van Bfrs. 120 per lOO kilo's
naar Bfrs. 85.43
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Het in liquidatie treden van de Commandiet Kas is waarschijnlijk direct te wijten aan de
structuur van het bedrijf. In haar eerste jaarverslag als naarnloze vennootschap omschreef de
directie het bedrijf als een depositobank. De bank leunde voor haar dagelijks bedrijf op
deposito's die zij voor langere termijn aantrok. In de woorden van de directie: 'Hierdoor
wordt ons vlottend kapitaal een vast karakter verleend, en de vennootschap gevrijwaard tegen
de nadeelige gevolgen eener te spoedige afwisseling der beschikbare middelen'. In deze filo-
sofie deed het kapitaal slechts dienst als waarborg tegenover derden. Het was de bedoeling
dit kapitaal naar f 5 miljoen te brengen, waarvan 20% gestort moest worden. In 1868 stond
er slechts f 1 miljoen als kapitaal op de balans, waarvan echter maar f 200.000,- gestort was.
De reden hiervoor was, dat een te rigoureuze uitbreiding van het eigen vermogen de dividen-
den van aandeelhouders onder druk lOU zetten. De jaren 1866 en 1867 waren jaren van een
stilte op de geldmarkt. Er was geen vraag, en derhalve ontbrak het de Kas aan voldoende
gelegenheid om haar werkkring te expanderen.

De theorie van de gebroeders Van Geertruijen maakte de bank op twee manieren kwetsbaar.
De bank maakte voor haar bedrijfvooral gebruik van lange deposito's. Het nadeel van reke-
ning-couranttegoeden en kortlopende deposito's is de mogelijkheid van grote schommelin-
gen. Vooral bij een krappe geldmarkt met een hoge rente zijn de opvragingen talrijk. Bij lan-
ge deposito's ontbreken die grotendeels. Het nadeel is echter, dat de bank een hogere rente
moet vergoeden. Ditkan de bank geld kosten, wanneer de bank door een lagere marktrente
minder rente-inkomsten heeft, dan zij moet vergoeden over de lange deposito's. In 1867
klaagde de directie over dit dreigende verschijnsel." Deze renteklem kan over een langere
periode zeer nadelig uitpakken voor een bedrijf dat vooral werkt met lange deposito's.

Een tweede structurele zwakte van de Commandiet Kas was het geringe eigen vermogen. De
gebroeders Van Geertruijen hadden steeds gezegd, dat dit slechts diende als waarborg voor
derden. Aandelen waren bovendien in hun visie duurder dan deposito's. Op zich was deze
redenering juist. De theorie gaat echter alleen op, als er steeds winst gemaakt wordt. Slaat dat
om in verliezen, dan is er slechts een kleine buffer om de klap van het verlies op te vangen.
Een verlies over meerdere jaren is al snel noodlottig. Dat gebeurde ook in het geval van de
Cornrnandiet Kas. De oorzaak was speculatie door het kantoor in Antwerpen. Dat deed de
Kas reeds in 1868 in de rode cijfers belanden. In 1868 bedroeg het verlies f 38.000,-, in 1869
f 25.000,-, maar in 1870 reeds f 126.000,-. De liquidatiebalans noteerde een verlies van ruim
f 300.000,- bij een gestort kapitaal van f 260.000,-. Er was geen buffer meer. Dat lOU nog
geen ramp geweest zijn, indien aandeelhouders bereid waren geweest tot het volstorten van
hun aandelen. Uit het liquidatieverslag blijkt echter dat die bereidheid ontbrak.

Aan dit betoog moeten nog twee elementen toegevoegd worden. De gebroeders Van Geer-
truijen huldigden, zeker voor die tijd en naar Nederlandse maatstaven, revolutionaire opvat-
tingen over bankieren. Het was in die dagen usance als bankier het bedrijf voor het leeuwe-
deel te voeren met het eigen vermogen. De gebroeders Van Geertruijen braken radicaal met
die stelregel en konden daarom rekenen op zeer kritische blikken van de omgeving. Nie-
maud leek bereid voor langere tijd een verlieslatend experiment financieel te ondersteunen.
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In het nadeel van de Commandiet Kas zal ongetwijfeld ook gespeeld hebben, dat de gebroe-
ders reeds bij de presentatie van hun plannen geinspireerd waren door de Pereires, de
oprichters van het Credit Mobilier. Juist deze instelling stond in Nederland in deze jaren in een
kwade reuk, maar daarover later meer.

Ten slotte is het een ervaringsfeit, dat wanneer een instelling om volstorting van aandelen
vraagt, aandeelhouders meestal zelf ook niet in een florissante situatie verkeren en zich daar-
om verzetten.

5 Het Credit Mobilier in Nederland

In zijn verslag namens de Directie van de Nederlandsche Bank aan Commissarissen verzucht-
te secretaris W.C. Mees in 1856, dat Europa geteisterd werd door een 'zwijmelgeest van Wind-
handel'. Gelukkig was deze geest uit Parijs nog niet vaardig geworden over de Nederlanders
en Mees sprak de hoop uit, dat het zo zou blijven." Hoewel het nergens met zoveel woorden
gezegd wordt, zal de secretaris hier doe len op de schijnbaar onstuitbare opmars van het
Credit Mobilieruit Frankrijk.

In datzelfde jaar interpelleerde de politicus P.P. van Bosse de Minister van Justitie D. Donker
Curtius. Aanleiding was het bekend worden van de oprichting van een bank in Luxemburg,
de Intemationale Bank. Deze nieuwe financiele instelling had een enorm eigen vermogen
van zeker Frs 40 miljoen en een zeer breed werkterrein. Ze lOU fungeren als disconto-bank,
beleenbank, depotbank en circulatiebank. Ze ging voorschotten verlenen aan industriele
ondememingen, specuieren in effecten en blanco voorschotten toestaan aan Luxemburgse
(overheids)instellingen. Wat echter Van Bosse het meest verbaasde was, dat deze instelling
bankpapier in verschillende muntsoorten lOU gaan uitgeven. Voor Nederland werd dat een
biljet van vijf gulden."

De Intemationale Bank behoorde, aldus Van Bosse, tot dat soort van financiele instellingen
dat in die dagen bij bosjes uit de grond schoot, de Credit Mobilier-banken. Het was zijns inziens
nog maar de vraag of dit netwerk van banken dat in Europa ontstond, zo degelijk in elkaar
stak. Bij het betreden van de Nederlandse markt lOU zij op twee manieren schade kunnen
berokkenen. In de eerste plaats, indien de bedrijfsvoering van de Credit Mobilier-banken te
wensen over liet en in de tweede plaats als haar bankpapier zich hier een plaats lOU verwer-
yen. Nederland had er jaren over gedaan een gezonde geldcircuiatie in te voeren en deze
bank kon hier een rechtstreekse bedreiging voor vormen met haar biljet van vijf gulden.
Trouwens, het kwam hem voor dat bij het octrooi van 1838 de Nederlandsche Bank het
alleenrecht op uitgifte bezat; of gold dit niet voor een buitenlandse ins telling?

De minister antwoordde, dat het niet aan de overheid was op te treden tegen naamloze ven-
nootschappen die vanuit het buitenland activiteiten ontplooiden in Nederland. Wat de bank-
biljetten betrof, op grond van haar octrooi kon de Nederlandsche Bank stappen onderne-
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men tegen diegenen die inbreuk maakten op haar monopolie." Kortom, er was geen kans,
dat een vreemde bank in Nederland als circulatiebank zou gaan opereren. Over de kwaliteit
van de Credit Mobilier-banken liet bij zich niet uit Dat moest de tijd maar uitwijzen.
Bovendien dacht bij, dat de huidige golf van BankgrUndungen niet te stoppen was. Een tijd
lang heeft het emaar uitgezien, dat de minister gelijk had. Nog in diezelfde maand, april
1856, kwam er bij de regering een Frans verzoek voor de oprichting van een Credit Mobilier
Hollandais. De bank zou gaan opereren als een naamloze vennootschap met een kapitaal van
Frs 100 miljoen ofwel f 50 miljoen. Dat geweldige kapitaal was: 'si utile et si necessaire pour
faire marcher l'industrie des Pays Bas, a l'egal de celie des pays voisins, au moyen de capitaux
etrangers confiant dans la securite que leur offre la Hollande',

Die zekerheid moest de vorm krijgen van een exclusief privilege voor de termijn van 99 jaar."
Le Credit Mobilier Hollandais stelde zich ten doel ondememingen te entameren of van kapitaal
te voorzien. Het Credit dacht daarbij bijvoorbee!d aan inschrijvingen op emissiesvan indus-
triele en financiele instellingen, aan spoorwegen of paardentrams. Verder was er een gerede
be!angstelling voor koloniale leningen bedoeld voor ondememingen of open bare werken
aldaar. Ten slotte verstrekte de bank voorschotten tegen onderpand van effecten en over-
woog ze om eigen obligaties uit te geven tegen een gelijk bedrag als ze toegewezen had op
inschrijvingen.

In een brief, gedateerd 29 mei 1856, schreef de Minister van Justitie aan de directie van de
Nederlandsche Bank, dat in ieder geval dit verzoek afgewezen zou worden. De regering voel-
de er niets voor een 'uitsluitend privilege' te verlenen. Tegelijkertijd sprak de minister de
vrees uit, dat het niet bij dit verzoek zou blijven. Dit was conform zijn eerder in de Kamer
geuite veronderste!ling, dat het Credit Mobilier moeilijk te stoppen zou zijn. Hij vroeg daarom
de mening van de Bank. In Belgie, zo bleek, waren de meningen verdeeld over dit verscbijn-
sel en ook in Nederland heerste onder staathuishoudkundigen weinig eensgezindheid over
dit Franse initiatief.
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In de eerste helft van de brief maakte minister Donker Curtius nog een interessante opmer-
king. Bankpapier dat van over de grenzen kwam, vie! naar zijn mening onder de zegelwet. Hij
betwijfe!de echter of er juridische gronden bestonden om de circulatie van dit vreemde bank-
papier te verbieden. Ook bier is het verband met zijn eerder optreden in de Kamer evident."

5.1 De gebroeders Pereire

Het Credit Mobilier is het geesteskind van de bankiers Isaac en Emile Pereire. De oprichting
ervan yond plaats in 1852 te Parijs. De bank stelde zich ten doel industriele en infrastructure-
le ondememingen te financieren. De bedoe!ing was om de aandelen van de nieuwe onderne-
mingen in portefeuille te houden en door het uitgeven van obligaties voor de financiering te
zorgen. De opzet mislukte, omdat er in Frankrijk geen gewillige markt voor deze obligaties
bestond, Deze mislukking zou enerzijds het gevolg zijn van tegenwerking van het Ministerie
van Financien, dat bang was voor concurrentie voor de Franse staatsleningen, en anderzijds
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door een samenspannen van de gevestigde hautes banques die van oudsher de Franse geld-
markt domineerden."

Om toch aan voldoende liquide middelen te komen moest het Credit Mobilierde aandelen die
ze in portefeuille hield te koop aanbieden. De bank had echter nog geen effectenclientele
opgebouwd en de enige oplossing die overbleef, was speculeren met deze aandelen op de
beurs. Het kopen van aandelen puur en aileen om met winst te verkopen, stond in deze
periode nog in een kwaad daglicht. Dat was een vorm van speculatie. In essen tie was dit het
voornaamste bezwaar van de Nederlandsche Bank tegen het Credit Mobilier, zoals we zo dade-
lijk zullen zien.

Door het mislukken van de obligatie-emissie kon het Credit Mobilier onvoldoende over lange
middelen beschikken. Dat schiep voor de bank permanente liquiditeitsproblemen. In een
volwassen banksysteem hebben rekening-courantsaldi vrijwel een blijvend karakter gekregen,
hoewel ze direct opzegbaar zijn. In de jaren '50 van de vorige eeuw was dit geenszins het
geval. Er was nog geen volwassen banksysteem, noch een volwassen betaalsysteem. Zoals
Hirschfeld onderstreept, bestond het creditsaldo van de bank feitelijk uit de storting op aan-
delen van de startende ondernerningen." Het probleem was, dat deze ondernemingen deze
korte tegoeden gebruikten voor bijvoorbeeld het doen van bedrijfsinvesteringen met een lan-
ge looptijd. Naarmate deze ondernemingen meer betalingen moesten verrichten, slonk het
saldo bij de bank. De bank stond immers nog met weinig andere ondememingen of kooplie-
den in relatie en de betalingen moesten contant voldaan worden. De door de eigen onderne-
mingen opgenomen gelden waren voor een langere periode vastgelegd en konden dus niet
zomaar teruggevraagd worden. Om toch aan voldoende middelen te komen kan de bank
besluiten in een gunstig beursklimaat aandelen van ondernemingen op de beurs te brengen.
Slaat de stemming aan de beurs om, dan dreigen er acute liquiditeitsproblemen. De preble-
men worden nog vergroot, omdat de afnemende beurshandel de waarde van de effecten van
de eigen dochterondernemingen aantast.
In essen tie was het probleem van het Credit Mobilier, dat het lang kapitaal op basis van korte
middelen verschafte, hetgeen grote risico's met zich bracht.

5.2 De discussie in Nederland
/

In zijn antwoord op de brief van de Nederlandsche Bank besloot minister Donker Curtius
met de opmerking, dat ook in economische kring in Nederland de meningen over het Credit
Mobilier uiteenliepen .. In 1856 werd in het gebouw van Felix Meritis een 'Gemeenzaam
Onderhoud' georganiseerd met als centraal thema circulatiebanken. Een van de onderwer-
pen die ter sprake kwam, was de Societe Generale de Credit Mobilier te Parijs. De hooggeleerde
J-T. Buys opende de discussie met een verwijzing naar het omstreden karakter van de instel-
ling in de omringende landen.

JJA Santhagens, een assuradeur te Amsterdam, stelde, dat de uitgangspunten van het Credit
Mobilier hem in eerste instantie nuttig toeschenen. Hij citeerde daarbij de doelstelling: 'Le
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premier devoir de notre societe est de travailler au developpement de l'industrie nationale'.
De maatschappij hanteerde twee methodes om deze doelstelling te bewerkstelligen. Ten eer-
ste bracht zij kortlopend en rentedragend obligatiepapier op de markt Het lag in de lijn van
de verwachtingen, dat zo de kleine spaarder gemobiliseerd kon worden. Het rentedragend
karakter maakte dit papier volgens Santhagens aantrekkelijker dan het bankbiljet In de twee-
de plaats was het beleid van de bank erop gericht langlopende obligaties op de markt te
brengen. Die garandeerden het publiek een vaste rente van drie procent Met de opbrengst
van deze emissie zouden aandelen gekocht worden in industriele en infrastructurele onder-
nemingen. Het dividend op deze aandelen moest ervoor lOrgen, dat de rente op de obliga-
ties betaald kon worden. Het grote voordeel van de bank, aldus nog steeds Santhagens, was
dat nu voor het eerst kapitaal gemakkelijk ter beschikking lOUkomen van ondernemers.

Dat was een nobel doel, maar er stak een addertje onder het gras. Statutair mocht de bank de
verhouding eigen : vreemd vermogen opblazen tot 1:1O. Dat was naar de Nederlandse bancai-
re normen in die dagen een ongehoorde verhouding. Men werkte het liefst met eigen vermo-
gen. Het vermogen van het Credit Mobilier bedroeg Frs 60 miljoen. Aan obligaties mocht dus
voor een bedrag van Frs 600 miljoen uitgegeven worden tegen een gegarandeerde rente van
3%. Om de emissie aantrekkelijk te maken voor de markt bood de bank deze obligatie aan
ver onder pari, namelijk tegen een bedrag van Frs 280,-.
Aan deze handelwijze kleefden volgens Santhagens twee grote bezwaren. Het betekende, dat
er Frs 336 miljoen in kas lOUzijn, maar daar stond tegenover dat de bank wel voor het nomi-
nale bedrag verantwoordelijk was. Daarmee liep de bank toch een zeer groot risico in de
ogen van Santhagens. Anderzijds, zo rekende hij voor, was er sprake van een financiele onge-
rijmdheid. Het Credit Mobilier had een gegarandeerde rente geboden bij een nominale waar-
de van Frs 500,-. Dat leverde de aandeelhouder een rente van Frs 15,-. Om een zelfde rente
te behalen bij een reele waarde van Frs 280,- moest de rente op obligaties verhoogd worden
tot 5,5% op jaarbasis. Daar stond tegenover, dat de bank mocht rekenen op een gemiddeld
dividend van 3% van de door haar aangekochte aandelen. Dat duidde op een negatieve ren-
temarge van 2,5%, aldus nog steeds Santhagens. Omgerekend leverde dat de bank jaarlijks
een verlies op van tussen de Frs 8 a 9 miljoen. Hierdoor teerde de bank fors in op het eigen
vermogen en bij een ongewijzigd beleid liep dat na zeven jaar uit op een faillissement en
liquidatie."
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Op zich heeft Santhagens hier gelijk. Als er jaarlijks een bedrag aan rente uitbetaald moet
worden, dan is er inderdaad een negatieve kasstroom. Waar Santhagens geen rekening mee
houdt is de verwachting, dat bedrijven in waarde stijgen, zodat een hogere koerswinst geno-
teerd kan worden. Dat kan de balans positiefbeinvloeden.
Santhagens conc1udeerde daarom, dat de uitgangspunten van het Credit Mobilier zeer aantrek-
kelijk waren, maar dat er vraagtekens gezet moesten worden bij het financiele beleid. Daar
moest streng op toegezien worden. J.T. Buijs onderschreef op zijn beurt ook de uitgangspun-
ten van het Credit Mobilier. Maar hij zette grote vraagtekens bij het succes van de instelling als
circulatiebank. Tegelijkertijd vroeg hij zich af of de bank wel in staat was elke onderneming
die bij haar aanklopte op haar juiste waarde te schatten. Leidde dat er niet toe, dat de bank
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zich in eerste instantie zou gaan afvragen of de nieuwe ondememing zou aanslaan op de
beurs. En de eerste ervaringen met het Credit Mollilier wezen erop, dat de instelling niet afke-
rig was van speculeren op de beurs."
Santhagens haastte zich te verklaren, dat hij niet uit was op een exclusief pleidooi voor het
Credit Mollilier. Wat hem betreft, werd bij de vernieuwing van het octrooi aan de Bank de
bevoegdheid gegeven voorschotten op aandelen te verlenen aan nijverheidsondememingen.
Hij bleef echter volhouden - en werd daarin bijgevallen door de hoogleraar J. de Bosch Kem-
per _ dat ook in een land als Nederland een gebrekkige communicatie bestond tussen de
kapitalist en de ondememer. Ervaringen in' Belgie met de Maatschappij voor Volksvlijt, waar
het Credit Mollilier veel gelijkenis mee vertoonde, bleken toch overwegend positief. Kortom,
Nederland kon best een dergelijke bankinstelling gebruiken."

6 Het advies van de Nederlandsche Bank

In zijn antwoord aan de Nederlandsche Bank had Minister van Justitie Donker Curtius de
vrees uitgesproken, dat de regering meer aanvragen voor een Credit Mollilier mocht verwach-
ten. De minister bleek al spoedig gelijk te hebben. Tussen 14juni en 6 augustus 1856 werden
drie verzoeken ontvangen door het Ministerie van Justitie. De inmiddels opgetreden Minister
van Financien, A. Vrolijk, maande daarop de Bank tot spoed om met een advies te komen.
De verzoeken waren afkomstig van:

a. N.D. Goldsmid te 's-Gravenhage, die plannen had voor het oprichten van de Algemeene
Credietmaatschappij voor het Koninkrijk der Nederlanden;

b. A. Prost, bankier te Parijs en oprichter van Le Credit Mollilier Espagnol;
c. H. Koenigswarter, bankier te Amsterdam, die een Algemeene Maatschappij van Nijverheid

in het leven wilde roepen.

Uit de correspondentie tussen het Ministerie van Financien en de Nederlandsche Bank krijgt
men de indruk, dat beide instellingen samenwerkten om tot een 'juist' advies te komen. In
juni stuurde het ministerie de Bank 'het bijblad van de Kolnische Zeitung', waarin een uitleg
was opgenomen van de criteria die de Pruisische regering aanlegde bij de beoordeling van
vennootschappen op aandelen," Een maand later stuurde het ministerie de Nederlandsche
Bank het ontwerp van de wet op de Compagnieschappen en commandite uit Frankrijk." In
augustus ten slotte kwam er bij de Bank een stuk binnen, waarin was vervat de motivering van
de Pruisische regering om de oprichting van Credit Mollilier-banken te weigeren."

De Bank presenteerde haar advies in twee delen. Het eerste verscheen al op 27 juni en het
tweede op 22 augustus. Het is een lang schrijven geworden, waarin de Bank aan de hand van
de statuten van de Credit Mollilier-banken haar afwijzing trachtte te motiveren," Het tover-
woord in dit advies was 'speculeren'. Het Credit Mollilierwas in de eerste en laatste plaats uit
op snel gewin, maar presenteerde zich onder valse voorwendselen. Onder speculeren ver-
stond de Bank kopen om opnieuw te verkopen. In het geval van de Credit Mollilier-banken zou
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de nadruk liggen op het maken van winst op nieuwe aandelen die de instelling zelf in porte-
feuille hield. Dat was volgens de Bank de ware reden, dat het Credit Mobilier zich zo beijverde
om nieuwe ondememingen op te richten. Dat garandeerde namelijk een constante stroom
aandelen die ze in eigen beheer kon houden,"
Deze maatschappijen, die toch al met enorme vermogens werkten, hadden statutair nog de
mogelijkheid om hun financiele slagkracht aanmerkelijk te vergroten. Zo lOU het de Alge-
meene Credietmaatschappij voor het Koninkrijk der Nederlanden toegestaan worden obliga-
ties te plaatsen tot een bedrag van vijfmaal het eigen vermogen. Die maatschappij lOU gaan
werken met een kapitaal van f 50 miljoen." De parallel met de Franse instelling is hier evi-
dent. En met een verwijzing naar de ontwikkelingen in Frankrijk betoogde W.C. Mees, de
secretaris van" '\ank, dat ook in Nederland de bankiers- en kassiersactiviteiten slechts van
ondergeschikt , zouden zijn. Het eigenlijke doel is, en in het advies wordt dit keer op
keer herhaald, spe, inst. Het speculeren is verderfelijk, want:

, Ret beursspel onttrekt tau.
geweken is, toordt ook ten opz%1;

geweest zijn, de bestaan hebbende ~,

, kapitaien aan de degelijke nijverheid, en wanneer de begoocheling
-lie soort ondernemingen, uielke voorwerpen van speculatie

ondenheid vervangen door evenredige lusteloosheid. ' 61

w.e. Mees' waarschuwing tegen wat hij noemt de begoocheling van het beursspel was
bepaald niet uit de lucht gegrepen. Tot zijn opluchting kon hij constateren, dat Nederland
nog grotendeels onberoerd was gelaten door de Europese beurshausse van die dagen, maar
er was alle reden voor bezorgdheid, Van oudsher was de Nederlandse belegger gefascineerd
door 'het percentje meer' en was daarom niet afkerig van speculatieve, meestal buitenlandse
beleggingen." Een treffend voorbeeld van deze attitude geeftJoh. de Vries in zijn boek over
de Beurs van Amsterdam. In 1825 verscheen er op de beurs een Engelsman die zei op te tre-
den namens de republiek Poyais, gelegen in Zuid-Amerika. Hij slaagde erin obligaties
geplaatst te krijgen en verdween vervolgens met de Noorderzon."

Uiteindelijk moet de Bank echter weI toegeven, dat er in Nederland weI een en ander schortte
aan de communicatie tussen kapitalist en ondememer. Zij lOU zich zelfs kunnen voorstellen,
dat speciale naamloze vennootschappen werden opgericht om als intermediair te fungeren
tussen beide partijen. Daarbij dacht de Bank aan een instelling als een hypotheekbank. Deze
lOU obligaties uitgeven en de daaruit verkregen gelden niet beleggen in hypothe ken, maar als
lange of korte krediet aan ondememers uitlenen. In de modeme terminologie mag men dan
denken aan een investeringsbank. Natuurlijk bevatten de statu ten door de Bank wenselijk
geachte elementen, maar daar domineerden uiteindelijk de winstverwachtingen, de specula-
tiezucht." Coed beschouwd mag - opnieuw in de modeme terminologie - het Credit Mobilier
een venture capital company genoemd worden. Het emitteert eigen obligaties en investeert de
opbrengst daarvan in bestaande, maar vooral in startende bedrijven. De aandelen van die
bedrijven worden in portefeuille gehouden, totdat ze met een behoorlijke koerswinst van de
hand gedaan kunnen worden. Het eigen vermogen diende om eventuele verliezen op te van-
gen. Het fundamentele probleem was echter, dat het Credit Mobilier er niet in slaagde voldoen-
de obligaties te plaatsen. Daardoor ontstonden er al snelliquiditeitsproblemen, waardoor het
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inderdaad gedwongen was op de beurs te speculeren om aan voldoende middelen te komen.
Uiteindelijk oordeelde W.C. Mees, dat het Credit Mollilier strijdig was met het algemeen
belang in Nederland. Op grond daarvan mochten concessies geweigerd worden. Toch is de
wijze waarop de Bank haar afwijzend advies formuleerde niet helemaal bevredigend, zeker
gelet op de manier waarop bankiers alsJJ.A. Santhagens en Marten Mees hun bezwaren cij-
fermatig trachtten te onderbouwen. De Bank hamert echter louter op het aambeeld van de al
of niet terechte speculatiedrift van het Credit Mobilier en levert weinig inhoudelijke en feitelij-
ke kritiek. Dat roept de vraag op of de Bank wellicht andere, eerder prive-motieven had om
de concessieaf te wijzen.

Die zijn zeker aanwijsbaar. De Nederlandsche Bank was in deze jaren in wezen nog een com-
merciele bank met deels een publiekrechtelijke functie. Pas sedert 1948 is het privaatrechte-
lijke aspect geheel komen te vervallen. In de jaren '50 van de vorige eeuw was de Bank verre-
weg de grootste financiele irtstelling in Nederland en met een eigen vermogen van f 15
miljoen stelde zij alle bankiers en kassiers samen in de schaduw. Haar kracht was in die jaren
echter ook tege1ijkertijd haar zwakte. Wie de verslagen van Directie aan Commissarissen leest,
leert dat de Bank grote problemen had haar vermogen winstgevend uit te zetten. W.C. Mees
weet dit ondermeer aan de statutaire beperkingen de bank opgelegd. En toen dreigde er
plotseling concurrentie van het Credit Mobilier. Hier dienden zich instellingen aan met zeer
grote eigen vermogens, een zeer breed werkterrein en met de ambitie om ook als circulatie-
bank op te gaan treden. Vooral dat laatste moet de directie van de Bank schrik aangejaagd
hebben, temeer daar het einde van het octrooi van 1838 niet zo heel ver meer weg was. In het
hoofdstuk over de Nederlandsche Bank zal ik aan deze aspecten ruim aandacht geven. Het is
opval1end, dat de Bank zich in 1863 nog weinig verzette tegen de oprichting van de Algemee-
ne Maatschappij voor Handel en Nijverheid, een duidelijke Credit Mobilier-instelling. Het pleit
in de 'bankquaestie' was immers zo goed als gewonnen en haar monopolie kwam niet in
gevaar.

7 Het Credit Mobilier gewogen

1863 was een bijzonder jaar in de bankgeschiedenis van Nederland. Er werden vijf banken
opgericht en een ervan was een zuivere Credit Mobilier-instelling, de Algemeene Maatschappij
voor Handel en Nijverheid. De voomaamste aandeelhouders waren Credit Mobilier-banken uit
Frankrijk, Spanje en Italie. Verder trad Isaac de Pereire op als commissaris. De nieuwe maat-
schappij is slechts een kort leven beschoren geweest. AI in 1866 trad ze in liquidatie en ver-
dween spoedig daama van het toneel." Niettemin blijft de vraag gerechtvaardigd - zeker
gezien de commotie in 1856 - of het Credit Mobilier een bijzonder nut heeft gehad voor ban-
kierend Nederland.

In 'De Economist' van 1868 schreef Marten Mees van Mees & Zoonen te Rotterdam over de
teloorgang van de Franse Credit Mobilier.66 Ook Mees, een geducht tegenstander van deze
instelling, concludeert dat deze zonder meer positieve kanten heeft gehad. De instelling had
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onbarrnhartig de vinger op de zere plek in het Nederlandse bankbeste! ge!egd. De Neder-
landse kapitalist had een voorkeur voor risicomijdende beleggingen in obligaties van buiten-
landse mogendheden, hoewel die slechts een laag rendement scoorden. Daartegenover stond
volgens Mees de koopman/ondememer die voor een voorspoedige bedrijfsvoering steunde
op revolverende kredieten. Het gevaar van deze wijze van financieren was, dat korte (drie-
maands) kredieten voor langer lopende zaken gebruikt werden. Dat was in de optiek van
Mees niet acceptabe!:

,De termijn van gebruik van geld moet corresponderen met den termijn waarooor het is opgenomen of
ontvangen. '67

Zowe! het risicomijdende gedrag van de Nederlandse be!egger in obligaties van buitenlandse
mogendheden, als het zwaar leunen van de koopman/ondememer op revolverende kredie-
ten was voor M. Mees ongewenst Het probleem nu was, dat de kapitalist de wereld van han-
de! en nijverheid niet kende en dus voor be!eggingen aldaar terugschrok, hoewel zijn geld
daar meer opbracht. Het Credit Mobilier had zich opgeworpen als intermediair. De bank nam
het beleggersrisico over van de obligatiehouders, die een vaste rente kregen, maar tegelijker-
tijd hadden ondememers toegang tot kapitaal op het moment dat het nodig was. Het idee
was goed, aileen de uitwerking deugde niet."
Uit de houding van Marten Mees mag afgeleid worden, dat het Credit Mobilier als een soort
katalysator gewerkt heeft. Het besef groeide, dat het bestaande bancaire systeem niet goed
functioneerde. Samen met de kredietverenigingen legde het Credit Mobilier in de jaren '50 de
basis voor het modemiseringsproces in het Nederlandse handelsbankwezen, dat inzette in de
jaren '60. Deze bewering doet we!licht op het eerste gezicht vreemd aan. Immers, zowel de
Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid te Amsterdam als de Commandiet Kas
waren slechts een kort leven beschoren. Daar staat tegenover, dat de Kasvereeniging (1865)
en de Credietvereeniging te Amsterdam wei een succes geworden zijn. De Kasvereeniging
leeft vandaag de dag voort in de Kas-Associatie, de statutaire dochter van de drie kassiersfir-
rna's, waarvan sprake is geweest. De Credietvereeniging te Amsterdam is in 1918 met Wert-
heim & Gompertz opgegaan in de Bank-Associatie die in 1937 overgenomen is door de Incas-
so-bank. De Algemeene Maatschappij tenslotte is niet gehee! van het totaal van het tonee!
verdwenen. In 1863 riep zij een dochter in het leven, de Nederlandsch Indische Hande!s-
bank, die in 1960 integreerde in de Rotterdamsche Bank.
Daamaast is echter de geest vaardig geworden en het inzicht gewekt, dat het kredietapparaat
achter geraakt was ten opzichte van de economische ontwikkeling. Daaraan deed geen
afbreuk dat nog een lange weg te gaan was.

Noten

1. P. Verloren, Overzigt der Werkzaamheden van eenige Nederlandsche Credietinstellingen.
In: Staatkundig en StaathuishoudkundigJaarboekje vow 1866, 337-393.

2. Idem, 337.
3. Vmlag van den handel, scheepuaart en nijvaheid van Amstadam ova het jaar 1863, 66.

32



VERANDERING EN AANPASSING IN HIT NEDERLANDS BANKWEZEN

4. joint stock banks zijn banken op aandelen. Oorspronkelijk was dit het exclusieve recht van de Bank
of England. In 1826 werd dit monopolie losgelaten en mochten ook andere banken op basis van
aandelen in Engeland opgericht worden. Hoewel deze banken het recht van papieruitgifte beza-
ten, beperkten de meesten zich tot het rekening-courant- en depositobedrijf.
In: R Cameron, Banking in the early stages of industrialisation. A study in comparative economic his-
tory, 22, 29. Londen 1967.

5. Joh. de Vries, Een eeutu vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel
en de Amsterdamse Effectenbeurs, 187&-1976,32. Amsterdam 1976.

6. M.G. Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, 5, 1966.
7. G.M. Verrijn Stuart, Geld, crediet en bankwez.en, II. Bankpolitiek, 21l. 1953.
8. Emeis, Kassierdetij, 5-6.
9. Idem,35.
10. RH. Krans, Het bedrijfvan de Rotterdamse kassiers en makelaars Chabot 1769-1921, 146. In:

Ondememende geschiedenis. Den Haag 1977.
11. Idem, 160.
12. S. Vissering, Handboek van depraktische staathuishoudkunde, 1,245. Amsterdam 1860-186l.
13. Plan der Ontvang- en Betaalkas, onder directie van jan Bosch Gerrits, en Gijsbert de Ciero, onder de firma

Van Bosch en De Clerq.
14. Emeis, Kassierderij, 4546.
15. Idem, 53-54.
16. Verslagvan de Commissarissen der Kas-Yereeniging; uitgebracht in de Algemeene Vergadering van

aandeelhouders, op 28 mei 1867.
17. F. Molenaar, Van kassiers en bankiers, 79.

In: Handelsrecht tussen koophandel en Nieuw BW Opstellen van de Vakgroep Privaatrecht van de
Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-jarig bestaan van het WvK. Onder redactie van
·MJ-G.C. Raaijmakers, H.C.F. Schoordijk en B. Wachter. Deventer, 1988.

18. Vissering, Staathuishoudkunde, 242-243.
19. Joh. de Vries, Een eeuui vol effecten, 39.
20. F.G.G. Covers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot, Tilburg 1972.
21. De Vries, Een eeutu vol effecten, 39.
22. H.M. Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwez.en in Nederland, 79.

Rotterdam 1922.
23. J. Pinner, De statuten en het reglement der Credietvereeniging, 9. Amsterdam 1853.
24. Idem, 10-13.
25. Idem, 22-27.
26. De Amsterdamsche Crediet-Vereeniging, 177-179.

In: De Economist, 1858.
27. Hirschfeld, Het moderne bankwez.en, 79.
28. F.M. Huussen-de Groot, Rechtspersonen in de 1ge eeutu, 106. Leiden 1976.
29. Pinner, De Credietvereeniging, 33.
30. H.M. Hirschfeld, Het modeme bankwez.en, 80.
31. M. de Vries, Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsche bankwez.en en de Nederlandsche conjunctuur,

1866-1877,59. Den Haag 1921.
32. Dertiende verslagvan den staat der Crediet-Vereeniging, 7-8.
33. Veertiende uerslag van den staat der Crediet-Vereeniging, 6.

Statuten der te Amsterdam gevestigde Crediet-Vereeniging 14 juli 1867. Artikel 12.
34. De balans van de Commandiet Kas over het eersie boekjaar 1862. Rotterdam 1863.
35. Idem, 8.
36. instellingen Divers, Commandiet Kas. 1862-1871. Archief: De Nederlandsche Bank.

Sedert 1 september 1852 had de Nederlandsche Bank vier correspondenten of agenten in Rot-
terdam: R Mees & Zoonen, Gebroeders Chabot,Jan Havelaar & Zoon en P.S. Madry & Zoon.

37. Derde jaarlijksche uerslag van de Commandiet Kas, 5, 12.

33



EXPANSIE EN DYNAMlEK

38. Vzjfde jaarlijksche verslag van de Commandiet Kas, 7.
39. Zesde jaarlijksche uerslag van de Commandiet Kas, 1.
40. Naamlooze vennootschap Commandiet Kas, 1868, 6.
41. Naamlooze uennootschap Commandiet Kas in liquidatie: Verslag van de Commissie van Liquidatie, 17

mei 1872.
42. Verslag van de Commissie van Liquidatie, 8.
43. Verslag van de Commissie van Liquidatie, 18.
44. Zesde jaarverslag van de Co1nmandiet Kas, 8-9.
45. Verslag van de Directie van De Nederiandsche Bank aan Commissarissen, 1855-1856, Inleiding. Arehief:

De Nederlandsehe Bank.
46. Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal, zitting van 17 september 1855-5july 1856. In:

Bijblad tot de Nederlandsdie Staats-Courant II.
Zitting van den 21sten april 1856.

47. Bijblad van de Nederlandsche Staats-Courant; 1855-1856. II.
21 April 1856, 792-796.

48. Brief van Henry d 'Avigdor en Marcel de Valauer aan zijne Majesteit, honing der Nederlanden. 30 April
1856. Arehief: De Nederlandsehe Bank; Dossier Credit Mobilier.

49. Antwoord op ten brief van de President en direaeuren van De Nederlandsche Bank, den 29 mei 1856.
Arehief: De Nederlandsche Bank; Dossier Credit Mobilier.

50. Hirschfeld, Het moderne bankwezen, 22-23.
51. Idem, 25-26.
52. J.T. Buijs, Voorlezingen over de Circulatie-banken; meer bijzonder in Frankrijk, Croot-Brittannie en

de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Gehouden in de Maatsehappij Felix Meritis. 45-46.
Haarlem 1856.

53. Idem, 47-48.
54. Idem, 53-55. De Bosch Kemper voelde overigens weinig voor overheidsingrijpen. Hij voelde er

daarom weinig voor, dat van boven af opnieuw een Algemene Maatsehappij voor de Volksvlijt
werd opgerieht. Daar had Willem I indertijd zieh sterk voor gemaakt. Maar toen was er zijns
inziens van een geheel andere situatie sprake.

55. Brief van de Minister van Financiiin aan de Directie der Nederlandsche Bank, den 7 juni 1856. Arehief:
De Nederlandsehe Bank; Dossier Credit Mobilier.

56. Brief van de Minister van Financiiin aan de Heeren President en Directeuren der Nederlandsche Bank,
4 july 1856. Archief De Nederlandsche Bank; Dossier Credit Mobilier.

57. Brief van de Minister van Financiiin aan de Heeren President en Diredeuren der Nedetiandsche Bank, 6
augustus 1856. Archief De Nederlandsehe Bank; Dossier Credit Mobilier.

58. AM. deJong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 1**, 1967, no. 159 en 160. 1166-1188.
59. Idem, 1167-1168.
60. Idem, 1169.
61. Idem, 1177.
62. KD. Bosch, Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten, 14. Amsterdam 1948.
63. Joh. de Vries, Een eeuto vol effecten, 35.
64. Dejong, 1**,1178.
65. Hirschfeld, Het modems bankwezen, 98-102.
66. M. Mees, De Cridit Mobilier te Parijs, en eenige Opmerkingen over ons Credietstelsel, In: De Ear

nomist, 1868,33-47.
67. Idem, 43.
68. Idem, 43-44.

34



VERANDERING EN AANP ASSlNG IN HET NEDERLANDS BANKWEZEN

35



Inhoud

1 Inleiding
2 Free banking versus central banking
3 De bankquaestie in Nederland, de discussie samengevat
3.1 Bankbiljet en kredietverlening
3.1.1 Banken, wetgeving en werkterrein
3.1.2 Het monopolie vall de Nederlandsche Bank
3.2 Het Octrooi ter discussie
3.2.1 De nota-Gleichman
3.2.2 De reactie van de Nederlandsche Bank
3.2.3 Het conceptwetsontwerp
3.2.4 De Bijbank en de agentschappen
3.2.5 De publieke discussie in Nederland
3.2.5.1 De Kamers van Koophandel en Fabrieken
3.2.5.2 Het woord aan de intellectuelen
3.2.5.3 Het professorendebat
3.2.5.4 N.C. Pierson
3.2.5.5 Buijs contra Pierson
3.2.5.6 De wisselkoers en de Bank
3.3 Het conceptwetsontwerp in de Kamer
3.3.1 Het Voorlopig Verslag
3.3.2 Memorie van beantwoording
3.3.3 De behandeling in de Tweede Kamer
3.3.3.1 De voorstanders
3.3.3.2 De tegenstanders
3.3.4 Minister Betz antwoordt de Kamer
3.4 R.N.L. Mirandolle
4 Afronding
4.1 Van theorie naar praktijk

37
41
44
45
47
49
51
51
53
55
56
59
59
61
67
71
72
75
76
77
77
79
79
80
81
83
85
89

36



III De Nederlandsche Bank en de
ontplooiing van het bankbedrijf
in Nederland 1850-1870
Stimulans of rem?

1 InIeiding

Koning Willem I rechtvaardigde de oprichting door de Nederlandse overheid van een grote
bank met nation ale allure door haar de zorg op te dragen voor muntstabiliteit De Neder-
landsche Bank moest zo een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de nationale
welvaart

, Ovl!TWegende, dat, mj de hemieuwing van de commetcdle betrekkingen der Vereenigde Nederlanden,
de gereede omloop van geld en geldswaarde onder die eerste behoeJte moet worden gerekend, in welke
het noodzakelijk is te ooorzien, om eene gegronde hoop te kunnen voeden op de terugkomst van die
welvaart, .....
Ooenoegende dat, tot regelmatige bevinding van dien omloop, geen heilzamer middel te vinden is,
dan de invoering eener op openbaar gez.ag ingestelde nationale bank, , en gewaarborgd door regle-
mentaire bepalingen, uielke, ten aanzien der door haar in omloop gebrachte waarden, de noodige
gerustheid kunnen geven. ' 69

In haar eerste jaarverslag legde ook de directie van de Nederlandsche Bank de nodige
nadruk op dit thema. Zij concludeerde, dat:

, Reeds nu kwam zij met een onaanzienlijk Capitaal de Schaarsheid en duurte van het geld te gemoet,
het welk zich inzonderheid door het herleven van den Handel in het voorleden Jaar deed gevoelen.
-terwijl de Beleeningen onder particulieren tot Zeoen ten honderd en daar boven, en de prolongatien
nog aanmerkelijk hooger steegen, beleende Zij aan Zienlijke Sommen, tot eene interest van Vii! ten
honderd, beantwoorde daar door aan het oogmerk harer instelting, bragt Geld en Geldswaarde tot een-
en matigen interest in omloop, en gaf gelegenheid aan veelen om zich niet alleen voor Schade te hoe-
den, maar ulfs aanzienlij1u! voordeelen te behalen.- het Nationaal Credit herstelde zidi en ... ' 70

De beslissing van de koning was - zeker in retrospect - logisch. R.S. Sayers noemt banken
niet alleen handelaren in geld, maar ook in zekere zin 'manufacturers of money: Geld is een
algemeen geaccepteerd middel om onder andere schulden mee te vereffenen." Door de hoe-
veelheid beschikbaar geld te vermeerderen of te verminderen kunnen banken een zeer grote
invloed op heel het economisch leven uito~fenen. Rondo Cameron aarzelt dan ook niet te
verklaren, dat de uitvinding van het modeme banksysteem, zoals we dat heden ten dage ken-
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nen, een innovatie van de eerste orde was in de geschiedenis van de industrialisatie en dus
van economische groei."

am haar taak zoveel mogelijk te verlichten besloot de Vorst de Bank 'buitengewone voorreg-
ten' toe te kennen voor een periode van 25jaren." In de loop der tijden is deze relatie tussen
overheid en de Nederlandsche Bank steeds verder uitgewerkt en uitgediept. Een voorlopig
hoogtepunt en eindpunt werd bereikt in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog.
Op 1 november 1945 werd door de toenmalige Minister van Financien, P. Lieftinck, de Com-
missie-De Vries geinstaileerd, die moest adviseren over de herziening van het statuut van de
Nederlandsche Bank." De adviezen, onder meer betreffende de naasting van aIle aandelen
van de Bank, legden de basis voor de totstandkoming van de Bankwet van 1948. Vooral arti-
kel9 is van groot belang: 'Het eerste lid van het artikel stelt buiten twijfel dat De Nederland-
sche Bank op het gebied van de monetaire politiek een taak en een eigen verantwoordelijk-
heid heeft' .75

De Bankwet van 1948legde niet alleen de verhouding tussen de Nederlandsche Bank en de
Nederlandse overheid bij wet vast, maar bepaalde tevens, dat er een Wet Toezicht Kredietwe-
zen (Wtk) moest komen, die van kracht werd in 1952. Met deze wet in de hand kon DNB
voortaan invloed uitoefenen op zaken als de omvang van de geldschepping door het bankwe-
zen." In het Octrooi van 1814 werd echter nog met geen woord gerept over de aard van de
relatie tussen de Nederlandsche Bank en het Nederlandse bankbedrijf. Dat kon ook moeilijk,
omdat er nog geen bedrijfstak banken bestond die iets weg had van die van 1948 of 1952.
Zoals we in hoofdstuk I gezien hebben, werd in de eerste helft van de 19de eeuw financieel
Nederland beheerst door een beperkt aantal bankiers en kassiers, vooral in Amsterdam en in
mindere mate in Rotterdam, en natuurlijk de Nederlandsche Bank, tot in de jaren '60 van
die eeuw de enige modeme bank in Nederland.

Belangrijke ijkpunten in de ontwikkeling van het denken over taak en functie van de Neder-
landsche Bank, haar relatie tot de overheid en de verhouding tot de bedrijfstak banken vor-
men de jaren waarin de verlenging van het octrooi van de Bank ter sprake kwam. De invul-
ling van het octrooi getuigt immers van het denken op dat moment. De eerste verlenging
(1838) van het octrooi stond in het teken van de bevestiging. Na een moeizame start had de
Nederlandsche Bank zich een plaats weten te bevechten in het toenmalige financiele bestel.
Dat is niet altijd even gemakkelijk gegaan. De cijfers in tabel 3 laten de aanvankelijk geringe
acceptatie van het bankbiljet en de evenzeer tegenvallende groei in de kredietverlening zien.
Het cijfer van de 'Bankbiljetten in omloop' overtrof in de eerste jaren van het bestaan van de
Bank amper dat van de eigen middelen. De Bank leidde een kwijnend bestaan, zoals Visse-
ring opmerkte. In het dagelijks leven rekende men liever af in contanten en, aldus S. Visse-
ring, menig koopman was niet minder huiverig voor de 'papiertjes'. n
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Tabel3 Tegenvallende groeicijfers bij de NederIandsche Bank, 1815-1819

(bedragen x 1.000)
kapitaal
en reserve

1815
1816
1817
1818
1819

bankbiijetten
in omloop
f 1.804,-
f3.722,-
f5.346,-
f 5.001,-
f 5.818,-

opererend
kapitaal
f3.541,-
f5.013,-
f8.965,-
f3.308,-
f 5.119,-

f2.444,-
f5.053,-
f 5.062,-
f 5.113,-
f 5.200,-

Bron: Vissering, De Gids 1863, 201-20278

In de tweede periode van het bestaan van de Bank (1838-1863) veranderde er vee!. De jaren
stonden in het teken van consolidatie en acceptatie. Het beste voorbeeld daarvan is de sterke
groei van het bedrag aan biljetten in circulatie.
In 1847 werd bepaald, dat het plafond van uitgifte lag bij f 52 miljoen, maar al twee jaar later
moest deze grens losgelaten worden en in 1860 doorbrak het bedrag in circulatie de grens
van f 100 rniljoen. In vergelijking met de cijfers in tabel 3 was de verhouding van zowel de
post 'Bankbiljetten in omloop' als die van 'Opererend kapitaal' in relatie tot het eigen vermo-
gen in tabel 4 aanzienlijk gestegen. Ook kan er vastgesteld worden, dat na 1844 de post 'kapi-
taal en reserve' niet langer hoeft te groeien. De Bank heeft het vertrouwen gewonnen.

Tabe14 Positieve groeicijfers bij de NederIandsche Bank

(bedragen x 1.000)
kapitaal
en reserve

1839
1844
1849
1854
1859
1860

bankbiijetten
in omloop

f 21.052,-
f 33.093,-
f 39.610,-
f 89.614,-
f 88.461,-
f102.360,-

opererend
kapitaal

f29.611,-
f 38.804,-
f 16.192,-
f29.866,-
f 43.780,-
f 44.599,-

f 11.200,-
f 17.250,-
f17.250,-
f 17.250,-
f17.250,-
f 17.250,-

Bron: De Jong, De Nederlandsche Bank I, 558-580

Met het einde van het tweede octrooi in zicht kon de objectieve toeschouwer niet anders dan
concluderen, dat de Nederlandsche Bank een onrniskenbaar succes was. S. Vissering stak in
zijn beschouwing over de eerste vijftig jaar van de Bank uitvoerig de loftrompet over deze
instelling:

,Em onzeker bestaan in de eerstejasen; doorgebragt in aanlwudende worsteling tegen onv(ffSchillig-
heid, vooroordeel en tegenwerking. Daama lange tijd een stille, bescheiden werkkring, deels uit oor-
zaak van voortdurend gemis aan waardering van hare diensten, deels door eigen wantrouwen in
hare krachten. Eindelijk een optreden in het uolle bewustzijn van hare groote roeping en van haar
vermogen om die roeping te vervullen ..... ' '19

Toch zou het allemaal anders verlopen. In de aanloop naar de verlenging van het octrooi in
1863, maar ook nog daarna, barstte binnen en buiten de Staten-Generaal een felle discussie
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los over de plaats en functie van de Nederlandsche Bank. In de eerste plaats was deze discus-
sie het gevolg van een wijziging in de heersende politieke opvattingen in Nederland. Sedert
1848 was de liberale geest over Nederland vaardig geworden. De zich wijzigende geesteshou-
ding manifesteerde zich op verschillende terreinen. Gesterkt door de grondwetsherziening
van 1848 was in liberale kringen meer en meer verzet gegraeid tegen het Cultuurstelsel in
Nederlands-Indie, In 1862 moest de Minister van Kolonien vaststellen, dat de politieke agen-
da beheerst werd door de koloniale kwestie."
In de tweede plaats traden er de reeds eerder geschetste veranderingen op in het banken-
landschap van dat moment. Sedert het begin van de jaren '50 waren nieuwe financiele instel-
lingen opgericht. In 1853 was de Amsterdamsche Credietvereeniging in het leven geroepen
en in 1861 de Commandiet Kas in Rotterdam. Het doe! van beide instellingen was kredieten
te verschaffen aan die takken van handel en nijverheid die bij de bestaande financiers Diet
terecht konden." In dat laatste jaar werd ook de Twentsche Bankvereeniging opgericht, die
zich in de eerste plaats lOU gaan richten op de financiering van de Twentse textielexport
naar Nederlands-Indie." Enkele jaren later vonden onder invloed van het Franse Credit
Mobilier in Nederland nog enke!e opvallende Banktmgrilndungen plaats. In 1863 namen nota
bene Rotterdamse kassiers het initiatief om de Rotterdamsche Bank op te rich ten. In Amster-
dam verschenen terzelfder tijd kort na elkaar de Nederlandsche Crediet- en Depositokas en
de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid. Ten slotte volgden weer enkele
jaren later de KasvereeDiging (1865) en de Amsterdamsche Bank (1871) op het financiele
tonee! in Nederland. Een van de initiatiefnemers tot oprichting van de Kasvereeniging was
toen N.C. Pierson, die zich-zeer nadrukkelijk lOU manifesteren in de discussie rond het ver-
lengen van het octrooi."

Het lag voor de hand, dat er in de bestaande Iiberaal-politieke constellatie en het nieuw oprij-
zende bancaire krachtenveld vraagtekens werden gezet bij de bevoorrechte positie van de
Nederlandsche Bank ten opzichte van de andere banken. Is heden ten dage de rol van de
Bank als toezichthouder onbetwist en voor de hand liggend, toch mag men Dimmer verge-
ten, dat in de 19de eeuw lange tijd weinig aandacht is besteed aan deze aspecten van central
banking. Ideeen over zaken als bankers' bank en lender of last resort hebben zich slechts ge!eide-
1ijkontwikke!d in de loop van de 19de eeuw." De Nederlandsche Bank was in het midden van
de 19de eeuw nog vooral een handeIsbank, met enkele aan het octrooi ontleende beleids-
functies. De discussie in Nederland in deze jaren was niet uniek, maar was een vervolg op de
intellectuele storm die in Engeland gewoed had over free banking en het daarmee samen-
hangende currency debate" Soortgelijke discussies waren of werden ook gevoerd in landen als
Belgie en Frankrijk. In een brief aan A de Monchy in Croningen liet de secretaris van de
Nederlandsche Bank, W.C. Mees, zich nogal neerbuigend uit over het peil van de discussie
over al dan niet vrije circulatie in Frankrijk. Hij noemde de auteurs aldaar 'oppervlakkig en
onwetend'. Het werkelijke debat speelde zich zijns inziens af in Engeland, waar men steeds
opnieuw experimenteerde om de papiercirculatie op de gewenste voet te brengen."

Het is de bedoeling in dit hoofdstuk de argurnenten in kaart te brengen die in de discussie
pro en contra de verlenging van het octrooi naar voren gebracht werden. Het debat brengt
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immers in beeld hoe de relatie tussen het nieuwe Nederlandse bankbedrijf en de Nederland-
sche Bank emit behoorde te zien. Dat is van belang, omdat volgens Rondo Cameron de struc-
tuur van het financieel systeem en de manier waarop het functioneert, invloed heeft op de
economische ontwikkeling van een land." Met andere woorden, zou de rol van de Bank er
een zijn van primus inter pares of van een bank, waarbij geleidelijk centrale-bankfuncties de
overhand zouden krijgen of zou de Nederlandsche Bank een concurrerende handelsbank
blijven? De opstelling van de Nederlandsche Bank in de discussie over de 'bankquaestie' was
van groot belang voor de toekomst van het nog prille handelsbankwezen in Nederland. Door
haar omvang kon de Bank naar believen elke concurrentie gemakkelijk de baas. De Bank
dornineerde in Nederland niet alleen door de omvang van haar kredietverlening, maar ook
door haar disconteringsbeleid. Dat laatste bepaalde voor een niet onbelangrijk gedeelte de
kredietverlening van andere banken. Daarin ligt ook de rechtvaardiging om in een beschou-
wing over de ontwikkeling van-het handelsbankwezen in Nederland ruimte te reserveren voor
opvattingen over de gewenste ontwikkeling van de Nederlandsche Bank.

Tabel 5 illustreert hoe ver DNB uittorende boven de beginnende concurrentie:

Tabel5 Balanstotalen van drie grote handelsbanken, 1865-1870
(bedragen x 1.000)

1865
1866
1867
1868
1869
1870

Nederlandsdie
Bank

/160.413,-
/170.403,-
/164.667,-
/180.184,-
/178.085,-
/201.007,-

Rotterdamsche
Bank

/15.009,-
/18.386,-
/27.162,-
/17.419,-
/15.715,-
f 14.518,-

Twentsche
Bankvereeniging

/2.826,-
/3.293,-
/3.550,-
f 4.761,-
/6.479,-
f 6.562,-

Bron: Jaarverslagen

In de hiemavolgende paragraaf zullen de verschillende opvattingen over de gewenste inrich-
ting van het bankwezen in kaart gebracht worden.

2 Free banking versus central banking

'In the following essay it is 'proposed, after a lnief preliminary notice of the books before us, to indicate
the grounds upon which we believe that there is a great wisdom in acknowledging this exception to the
principles of Free Trade: to defend the practice of confining to government both the coining of the pre-
cious metals and, as far as possible, the utterance of money destitute of intrinsic value. ' 88

In zijn artikel uit 1848 maakte de overtuigde aanhanger van free trade en laissez faire W. Bage-
hot duidelijk, dat er voor hem in econornisch opzicht een terrein was, en weI dat van het
bankwezen, waar het individueel belang en het laissez faire moesten wijken voor het algemeen
belang. Hij toonde zich ingenomen met de wetgeving van 1844 die resulteerde in de zoge-
noemde Peel Act. Deze wet was onder meer bedoeld om het recht op emissie van bankbiljet-
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ten te centraliseren en onder te brengen bij de Bank of England. Sir Robert Peel volgde in
dezen de 'Currenry School', die leerde dat de biljettencirculatie de cyclische handelscrises ver-
diepte." In een volledig metalliek stelsel lOU bij het duurder worden van de ruilmiddelen de
waarde van het geld stijgen en zouden de prijzen dalen. Daardoor zouden de exporten groei-
en, de importen afnemen en de influx van edelmetaal aanzwellen en het ruilmiddel minder
schaars worden en derhalve goedkoper. In een systeem met bankbiljetten was deze cirkel-
gang niet langer een wetmatigheid. Bij het wegvloeien van het edelmetaal naar het buiten-
land hoefde de prijs niet meer te stijgen. Door de kredietverlening uit te breiden konden
banken die stijging afremmen. Het gevolg was echter wel, dat bankbiljetten dan meer en
meer de plaats van gemunt geld gingen innemen, zodat de kwaal steeds erger werd. Er trad
geen prijsaanpassing meer op en de betalingsbalans ging er steeds ongunstiger uitzien. Uit-
eindelijk resulteerde deze gang van zaken in het inconvertibel worden van het papier.

Aanhangers van het currenry principle wilden dit wegstromen van edelmetaal tegengaan door
de circulatie te binden aan de hoeveelheid aanwezig metaal. Hoe minder metaal er aanwezig
was, des te minder biljetten mochten circuleren. Voor de Engelse situatie betekende dit in
concreto, dat de Bank of England dit monopolie verwierf ten koste van de country banks en de
joint stock banks. In zijn 'Voorlezingen' concludeerde J.T. Buijs in 1856, dat de Peel Act de
doodsteek betekende voor het provinciale bankbedrijf." Voor hem, maar ook voor bij voor-
beeld S. Vissering, was in deze jaren het recht op emissie onlosmakelijk verbonden met sue-
cesvol bankieren."
N.G. Pierson had ook bezwaren tegen de leer van de Currenry SchooL De praktijk had immers
geleerd, dat een te krampachtig vasthouden aan de voorschriften de crisis eerder verdiepte
dan oploste. Zowel in 1847 als in 1855 moest de Peel Act tijdelijk buiten werking worden
gesteld om voor voldoende circulatiemiddelen te lOrgen. N.G. Pierson achtte het een bewijs
van goed bestuur, indien een bank in voorspoedige tijden zorgde voor een ruime metaalvoor-
raad die in tijden van crisis als stootblok dienst kon doen. Dit standpunt werd ook uitgedra-
gen door de Nederlandsche Bank." Een tweede bezwaar van Pierson was, dat de theorie wel
rekening hield met het bedrag aan bankbiljetten, maar de banksaldi niet in haar beschouwin-
gen meenam. Giraal geld kon toch ook gebruikt worden in plaats van gemunt metaal."

Tegenover de Curmu» School stelde zich de leer van de Free Banking SchooL Aanhangers van
deze richting beriepen zich voor hun denkbeelden op Adam Smith. In zijn Wealth of Nations
bezong hij de lof van het vrije Schotse bankwezen." In Schotland had zich een bankbedrijf
ontwikkeld, dat ver afstond van het Engelse. Daar hadden alle banken recht op het uitgeven
van bankbiljetten. Ze accepteerden elkaars papier en een systeem van interbank clearing zorg-
de ervoor, dat het papier uiteindelijk weer bij de emitterende instelling terechtkwam." Een
ander kenmerk van het Schotse bankwezen was een uitgebreid systeem van bankfilialen. De
daarmee gepaard gaande scherpe concurrentie zorgde voor een snelle ontwikkeling van het
deposit banking en modeme technieken van kredietverlening." Positieve ervaringen brachten
Adam Smith ertoe, dat ook op bankgebied de principes van free trade toegepast konden wor-
den." Voor de free bankers was het onderscheid tussen banking en issuingnutteloos. Het waren
beide bank liabilities. Bovendien bleek het uitgeven van biljetten een lucratieve bezigheid."
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Deze strijdige visies botsten in de jaren twintig van de 19de eeuw, toen er stemmen opgingen
meer elementen van het Schotse bankwezen in Engeland in te voeren. De kern van het debat
draait in feite om de vraag of het recht op emissie bij een bank zou berusten of bij meerde-
re." Doorvoeren van Schotse elementen zou een ondergraven betekenen van de domineren-
de positie van de Bank of England. 100 De kern van het zogenoemde currency debate is het dispuut
free banking versus central banking.'o, De eerste centraIe-bankfunctie is het uitoefenen van con-
trole op de uitgifte van bankbiljetten.!" Free banking betekende in eerste instantie vrije uitgifte
van papier en bevordering van joint stock ronking. Voor de aanhangers vormde het bankbe-
drijf geen wezenlijke uitzondering op de regel van free trade. In de ogen van de aanhangers
van free banking bestond geen bezwaar tegen een pogen kapitaal bijeen te brengen, het ver-
trouwen van het publiek te winnen en dan biljetten uit te geven. Een goede reputatie was
immers in een zaak aIs deze _een absolute conditio sine qua non. Dat betekende wel, dat de
werkkring van deze banken beperkt zou zijn. Het lag voor de hand, dat hun papier slechts
geaccepteerd zou worden door diegenen die goed bekend waren met de bank of de ban-
kier.!"

Tegenstanders wezen op het reele gevaar van een te grote uitgifte van bankbiljetten. Die
'boom' zou weer gevolgd worden door een 'bust' ofwel een snelle inkrimping in de kredietver-
lening aIs de uitgevende instellingen in de problemen kwamen.!" Dat zou een rechtstreekse
bedreiging kunnen vormen voor de economie van het land. Aanhangers van de Free Banking
School ontkenden dat aIdus schommelingen in het uitgifteniveau zouden ontstaan. Zij meen-
den, dat een overmatige papieruitgifte geen gevaar opleverde, zolang het papier maar te
allen tijde inwisselbaar was tegen klinkende munt of goud. Het surplus aan papier zou een-
maal ingewisseld vanzelf terugvloeien-in de kassen van een bank. Wat het publiek niet wilde,
dat kon een uitgevende instelling niet opdringen. Acceptatie was gebaseerd op vrijwilligheid.
Bovendien stelden ze, dat ook de Bank of England in staat was voor schommelingen in de
geldomloop te zorgen. Het gebrek aan concurrentie maakte de kans misschien nog weI gro-
ter.:" Free bankers wezen ook nog op het Schotse systeem van interbank clearing. Een te snelle
groeier werd zo door collega-banken afgeremd.!" Voor de Nederlandse econoom N.C. Pier-
son school in het massaaI inwisselen van biljetten een groot gevaar. Indien dit surplus
gebruikt werd om bestaande schulden te delgen, dan was aIles in orde. Hij vreesde echter,
dat het publiek de bankt>iljetten tegen specie zou gaan inwisselen en dit naar het buitenland
zou gaan uitvoeren. Dat hield in, dat gedekte circulatie vervangen werd door ongedekte.!"

Een belangrijk bezwaar tegen het systeem van free banking was, dat er steeds banken failleer-
den. Dat betekende schade en nadeel voor de houders van biljetten op dat moment. De
gemeenschap had er recht op onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht papier.
Het beste was, dat de keuze viel op uniforme, centrale uitgifte.!" Ook hier gingen de free ban-
kers niet licht aan voorbij. Zij pleitten er daarom voor sterke joint stock banks toe te laten. Ook
in dit geval leerde het Schotse voorbeeld, dat de faillissementen dan tot een minimum
beperkt bleven.!" Verder toonden ze zich voorstander van het streng straffen van bedriegers
die waardeloos papier op de markt brachten. Het systeem kon alleen bestaan bij de gratie van
betrouwbaarheid en convertibiliteit.!"
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Met het aannemen van de Peel Act in 1844, die de circulatie bepaalde op £ 14 miljoen, zege-
vierde het currency principle. Het debat verstomde om slechts zo nu en dan nog op te flakke-
reno In 1847 fulmineerdeJames Wilson, de oprichter van The Economist, in zijn blad tegen het
monopolie van de Bank of England. Dat verhinderde zijns inziens de groei van een gezond
joint stock-bankwezen in de provincie en zeker in Londen. Verder verweet hij de aanhangers
van het currency principle, dat hun gedachtengoed geen rekening hield met girale tegoeden.
Die maakten wel degelijk deel uit van de circulatie.!" Wilson had in zoverre gelijk, dat het
Britse publiek in dezelfde peri ode de aandacht meer en meer van het bankbiljet verlegde
naar het girale tegoed. Daarmee bleef het concurrentiesysteem in het banksysteem over-
eind. m Het monopolie stelde de Bank of England wel in staat haar centrale-bankfuncties te
ontplooien. Zo beheerde ze de nationale metaalreserve en bood ze gelegenheid tot herdis-
conto.!" In feite waren het vooral de crises van bijvoorbeeld 1847 en 1855 die het tekort van
de Bank Charter Act aantoonden. Opschorting ervan moest ervoor zorgen, dat de Bank of Eng-
land daadwerkelijk als een lender of last resort kon gaan functioneren en dus als Centrale
Bank. II.

Het debat pro of contra free banking sloeg vanuit de Britse Eilanden over naar het continent.
Aan het einde van de jaren '40 groeide in Pruisen een sterke stroming ten faveure van free
banking. De populariteit van de beweging was vooral te danken aan een relatieve kapitaal-
schaarste. De aanleg van de spoorwegen vroeg veel van het beschikbare kapitaal en dat ver-
hoogde de rentetarieven. Na een aanvankelijk succesvol opereren verliep de beweging in de
jaren '50. Het thema van de vrijheid in uitgifte werd losgelaten. De aandacht verplaatste zich
naar de deposit banking op joint stock-basis.1l5
In Frankrijk domineerde de Banque de France het bankwezen sedert 1848. In de jaren '50
bleek al snel, dat de kredietverlening verre van optimaal werkte. Vooral op het platteland
ontbrak een bancaire structuur.!" Het beleid van de Banque gaf ook hier een stoot tot een dis-
cussie over free banking. Het debat voltrok zich in de periode 1857-1864, waarna de aanhan-
gers van het gecentraliseerde systeem geleidelijk de overhand kregen en de controverse
begon te verflauwen.!" In dezelfde periode begon ook in Nederland het debat over free ban-
king versus central bankingvorm te krijgen onder de naam 'bankquaestie'.

3 De bankquaestie in Nederland, de discussie samengevat

Het Bankoctrooi van 1838liep officieel af op 31 maart 1863. In navolging van de ons omringen-
de landen is ook in Nederland een discussie losgebrand over de inhoud van het nieuwe octrooi
en dus over de plaats en functie van de Nederlandsche Bank. De meningsvorming omtrent het
wel of niet verlengen van het octrooi speelde zich op velerlei niveau af. Zo verschenen er inge-
zonden brieven in kranten, werden er (polemische) artikelen gepubliceerd in vooraanstaande
tijdschriften en werden er omvangrijke brochures naar buiten gebracht Niet in de laatste plaats
was de discussie van belang die gevoerd werd tussen het Ministerie van Financien en de Neder-
landsche Bank, gevolgd door de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer.
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In 1864 verscheen de dissertatie van P. Verloren over de verhouding tussen staat en bankwe-
zen in Nederland. liB Het proefschrift mag beschouwd worden als de culminatie en tegelijker-
tijd als de afronding van de discussie over het octrooi van de Nederlandsche Bank. In zijn
boek houdt de auteur alle destijds gangbare theorieen en opvattingen over de structuur van
het bankbedrijf uit binnen- en buitenland tegen het licht en neemt zijn eigen positie in. Zijn
standpunt openbaarde hij al in zijn Inleiding, die hij afsloot met de conclusie dat 'de beginse-
len van vrije handel ook op het bankwezen behooren te worden toegepast'. Verloren stelde
zich daarom ten doel door een analyse van de discussie over de aard en vorm van het bankbil-
jet een definitief oordeel te kunnen vellen over het wezen der banken en dus over de inrich-
ting van de bedrijfstak.!" Het is een lijvig boekwerk geworden, zoals ook de recensent van
Verloren, N.G. Pierson, in De Gidsvan 1865 spottend opmerkte:

,De lezing van dergelijke boeken is nuttig voor een ieder, door zij tot ernstig nadenken dwingt.
Doch ..... een koopman, een industrieelleest nu eenmaal geen zeshonderd bladzijden over bankwezen;
hij heeft daarooor geen tijd en geen lust. Wilt gij uwe denkbeelden te zijner kennis brengen, schrijf
dan een boek van veel minder omvang. ' 120

In de hiernavolgende paragraaf zullen relevante delen van dit omvangrijke boekwerk ter
sprake gebracht worden.

3.1 Bankbiljet en kredietverlening

Voor Verloren was een bankbiljet niet gelijk aan geld (metaal), maar een betalingsbelofte of
kredietdrager, uitgegeven en ondertekend door een bankier, die recht gaf op een toekomsti-
ge betaling. Het was daarom het best te vergelijken met een wissel, de gangbare betalingsbe-
lofte onder de kooplieden. Voor het betalingsverkeer verkoos Verloren het rekening-courant-
tegoed boven het biljet. In zijn ogen bood het girale betalingsverkeer evidente voordelen
boven het chartale. Een goed georganiseerd giraal verkeer kon het gebruik van cheques en
biljetten tot een minimum beperken. Dat wezen ervaringen in Engeland uit. Een absolute
voorwaarde was wel, dat er een 'onderling inwisselingssysteem' ofwel clearing opgezet werd.
Zo lOU het dan kunnen gebeuren, dat de maatschappelijke hoeveelheid benodigd geld tot
een minimum beperkt kon worden.:"

Een belangrijke rol bij de inrichting van een goed bankwezen was weggelegd voor de wetge-
ver. Hij diende zich terughoudend op te stellen en de bankier/bank geen bijzondere belem-
meringen op te leggen.!" Door algemene maatregelen moest hij de soliditeit van het bedrijf
en het vertrouwen van de burger daarin bevestigen.!" In wezen was een bankier niemand
anders dan een handelaar in circulatiemiddelen, die voor het leeuwedeel bestonden uit
meerdere soorten betalingsbeloften. De geschiktheid van de betalingsbelofte om dienst te
doen als circulatiemiddel hing in de eerste plaats afvan de kwaliteit van de uitgevende instan-
tie/persoon en in de tweede plaats van de omstandigheid of betaling onmiddellijk of eerst na
enige tijd gevraagd kon worden. De handelaar verschafte kapitaal aan handel en nijverheid.!"
Kapitaal was alles wat aan iemand koopvermogen, koopkracht verschafte. Het goed dat bij
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uitstek die kwaliteit bezat was bet circulatiemiddel (geld). Dat wordt immers door iedereen
als betaling geaccepteerd. De bankier verscbafte bedrijven en handel koopkracht in de vorm
van betalingsbeloften ofwel krediet. Zodoende konden handel en nijverheid met een
bescbeiden eigen vermogen een grotere ornzet en bogere produktie behalen. De bankier was
hiertoe geneigd, omdat hij geld ontving of aantrok en op basis hiervan een grotere hoeveel-
heid bankbiljetten of boekkrediet kon verlenen. Het krediet van de betalingsbe!often berust-
te derhalve op de kas van de bankier.!"

Met zijn betalingsbeloften schiep de bankier nieuwe koopkracht, Dit was overigens in die tijd
een omstreden stelling en Verloren was zich daarvan bewust, want hij liet niet na uitvoerig
melding te maken van de opvattingen van de bestrijders ervan.!" Het heeft jaren geduurd
alvorens de theorie van de geldschepping gemeengoed was geworden. In een terugblik op
zijn actieve loopbaan verklaarde de bankier A. Batenburg in 1989, dat zelfs in de jaren '50
weinig bankiers op de boogte waren van de gangbare monetaire theorieen. De leer van de
ge!dscbepping van banken was een niet-begrepen fenomeen.!" Ook Pierson had zo zijn twij-
fels in zijn recensie van het boek van Verloren. Maar ook later in zijn 'Leerboek der
Staathuishoudkunde' merkte hij op:

, In een.beschaafd land, waar men de muntstuliken niet begraaft, is de rol die geld bij de kapitaalvor-
ming vervult hoogst onbelangrijk. De meeste kapitaalvorming, gelijk het meeste ruilverkeer, heeft daar
plaats zonder dat het geld een andere dienst verricht dan dien van waardemeeter. 'J28

Verloren besefte terdege, dat het geldscheppend vermogen een blessing in disguise kon zijn.
Kapitaalverschaffing en ontwikkeling in handel en nijverheid moesten gelijke tred houden.
Een tevee! aan krediet kan onder ornstandigheden leiden tot overproduktie en handelsspe-
culatie. Opgeklopte verwachtingen konden gemakkelijk omslaan in een crisisstemming. Het
gevaar was in dat gevallevensgroot aanwezig, dat het goedkope handelskrediet de crisis ver-
diepte. Een bankier deed er goed aan zijn kredietgrenzen in de gaten te houden. Voorwaar-
den voor een verstandig kredietbeleid waren onder meer: a. het handhaven van een zekere
verhouding tussen de voorraad metaal en circulerend medium en b. slecbts solide handels-
papier disconteren.!" Het eerste punt leverde niet zoveel problemen op, aangezien in het
patroon van circulatie een wetmatigheid te ontdekken was. De bankier wist uit ervaring hoe-
veel specie hij gemiddeld moest aanhouden om niet in de problemen te komen door het
inwisselen van biljetten. Het probleem was het vaststellen van een afdoende dekking voor de
girale tegoeden. Inde opvraging daarvan viel geen wetmatigheid te ontdekken.!"

Van bijzonder belang was de positie van de grote centrale banken. Allereerst waren zij kassier
van de overheid. Dat kon in politiek onrustige tijden voor problemen zorgen. Een ongunsti-
ge wisselkoers met het buitenland ofwel een tekort op de lopende rekening zou een wegstro-
men van metaal veroorzaken. Een bank was verplicht, wanneer een gerede kans bestond op
een dergelijke situatie, de specievoorraad uit te breiden. Het was aan iedere bank om vast te
stellen welke invloed een ongunstige wisselkoers op haar voorraad had. En dus, concludeerde
P. Verloren, was het onzin om banken te verplichten een vaste verhouding voor te schrijven
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tussen bankbiljetten en specie als de depots in die beschouwing geen rol spelen. Hij toont
zich echter ook afkerig van afspraken in het laatste geval. Immers, de omstandigheden en de
ervaringen verschillen van bank tot bank!"

Bij de beschouwing van het onregelmatig gedrag van depots ging het in de visie van N.G.
Pierson niet om het individuele geval, maar om de totale som. Die varieerde niet zo sterk. De
recensent wilde nog wel verder gaan in zijn voorspelling over het gedrag van depots. lndien
bankclienten ertoe overgingen de rekening-courant te substitueren voor het bankbiljet, dan
zou ongetwijfeld het verloop van de rekening-courant dezelfde regelmaat gaan vertonen als
reeds het geval was bij de opvraag van bankbiljetten. Volgens Pierson verminderdedit gege-
yen de kwetsbaarheid van een circulatiebank of depositobank.!"
Ook vocht N.G. Pierson de opvatting aan, dat grote geprivilegieerde instellingen als kassier
van de staat in het bijzonder kwetsbaar zijn voor onverwachte opvragingen voor geldzendin-
gen naar het buitenland. Voor Pierson was het duidelijk, dat hetjuist in een dergelijk geval
beter zou zijn, dat er een grote, sterke en centrale instelling zou zijn. Die was immers beter
toegerust en kon gemakkelijker een stooge verduren, dan meerdere kleine circulatiebanken
met een beperkte goudvoorraad.

3.1.1 Banken, wetgeving en werkterrein

Voor Verloren was het evident, dat het handelen van de private bankier, evenmin als dat van
de modale koopman, aan stringente regelgeving onderworpen diende te zijn. De koopman
en bankier hadden een persoonlijk belang bij het correct uitoefenen van hun bedrijf. Er
moest echter wel een goede regeling voor faillissementen zijn om de belangen van de schuld-
eisers te garanderen. Voor de naamloze vennootschap dienden andere normen te worden
gehanteerd. Imrners, de aandeelhouder is slechts beperkt aansprakelijk voor het bedrag van
zijn deelneming, terwijl de directie niet persoonlijk aansprakelijk is. De wetgever was terecht
zo wijs geweest de oprichting van een naamloze vennootschap met regelgeving te omrin-
gen.!" P. Verloren vroeg zich af of deze regelgeving afdoende was. Hij toonde hierover gere-
de twijfel. Banken imrners verrichtten hun werkzaamheden met andermans geld, dat min of
meer at random opgevraagd kon worden. De wetgever deed er goed aan van de banken een
openbaarheid van handelen te eisen. De publieke opinie zou dan als scheidsrechter fungeren
en de banken tot correct gedrag dwingen.!"

Het uitgeven van bankbiljetten was gemonopoliseerd onder beperkende voorwaarden. Dat
behartigde de belangen van de houders van bankbiljetten. De houders van boekkredieten
(rekening-couranthouders) waren echter onbeschermd. Volgens P. Verloren school voor
banken juist een groot gevaar in het verschijnsel van het direct opvraagbare depot. Door hier-
voor geen dekkingsvoorschriften te geven, benadeelde de wetgever een houder van een reke-
ning-courant of een depositobezitter ten opzichte van een houder van bankbiljetten. De wet-
gever verdedigde dit gedrag door erop te wijzen, dat het aannemen van bankbiljetten meer
het karakter van dwang had, terwijl het in bewaring geven van depots geheel was gebaseerd
op wederzijds vertrouwen en vrije wil. Voor Verloren is deze redenering in zoverre niet deug-
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delijk, dat de houder van bankbiljetten deze bij ontvangst onmiddellijk tegen geld (metaal)
kan inwisselen. Of hij dit al of niet doet, hangt af van het vertrouwen dat de bank geniet.

Toch betoonde de auteur zich geen voorstander van een wettelijk voorgeschreven dekking,
ook niet voor bankbiljetten. Immers, waar moest het dekkingspercentage op gebaseerd zijn?
In elk geval hoorden overwegingen als ervaring, solide naam en locatie van vestiging een rol
te spelen. Maar ook moest in de overweging voor dekking aandacht besteed worden aan het
karakter van de gestorte depots. Waren het 'rustende' gelden of niet? Op basis van al deze
factoren kon moeilijk een voor iedere bank geldende norm voor dekking vastgesteld worden.
Bovendien vertoonden banken, evenals andere instellingen, de neiging richtlijnen en voor-
schriften tot uitgangspunt van handelen te nemen in plaats van de gebruikelijke en benodig-
de voorzichtigheid.!"

Wat in de ogen van Verloren beter en meer afdoende werkte, was nauwkeurig omschrijven
wat het werkterrein van de banken mocht zijn:

,De eigenlijke took der banken is kapitaal te verschaffen aan den handel in den vonn van geld of
van betalingsbeloften, die ieder oogenblik tegen geld kunnen worden ingewisseld. Met het oog echter op
den aard der verbindtenissen, die zij aangoon, zullen haar aileen dergeiijke operatiiin veroorloofd
zijn, die nakoming dier verbindtenissen niet aan te groote geuaren blootstellen. ' 136

Een logische consequentie van deze opvatting was, dat het nemen van aandelen in industrie-
le ondememingen uit den boze was. Banken moesten ervoor waken het karakter te krijgen
van een Credit Mobilier. Weliswaar was de filosofie die aan deze instellingen ten grondslag lag
uitstekend, maar de uitwerking liet te wensen over. Derhalve waren de risico's daaraan ver-
bonden niet te veronachtzamen. Hij pleitte daarom voor een nauwkeurige afbakening in de
wet van het werkterrein van banken.!" Voor het overige moest de markt zijn werk doen. In
concreto duidde dit op het eigenbelang van de aandeelhouders en het publiek. Dit noopte de
directie tot voorzichtigheid. Voorzichtigheid en soliditeit werden concurrerende voorwaar-
den voor verstandige directies, die door hun commissarissen aangesteld, maar ook ontslagen
konden worden. Uit concurrentiemotieven was het wenselijk met een zekere regelmaat ope-
ning van zaken te geven en bankbalansen te publiceren. Aldus zal het kaf van het koren
gescheiden worden. De beoordeling van de verslagen lOU geschieden door die groeperingen
die het meeste belang hadden bij een correcte verslaglegging, bijvoorbeeld de kooplieden.

N.C. Pierson was niet zo onder de indruk van het betoog van Verloren. Pierson achtte zijn
stelling, dat mensen aIleen op goede gronden bankpapier accepteerden, dubieus. Ervaringen
met name in Engeland wezen erop, dat iedereen, dus ook zij die beter moesten weten, onbe-
trouwbaar papier accepteerde. Het werd slechts in tijden van crisis ingewisseld. Met als
gevolg, dat het publiek verliezen moest accepteren. Eigenbelang was dus met steeds een
afdoende drijfveer. In het spoor van Van Bosse plaatste ook hij vraagtekens bij het oordeel-
ktindig vermogen van de kooplieden. De oorzaak was niet gelegen in een veronderstelde
gebrekkige ontwikkeling van het bankwezen in Nederland, waardoor handelaren te weinig
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ervaring hadden kunnen opdoen. Het had er in de eerste plaats mee te maken, dat kooplie-
den practici waren die geen zin hadden zich langdurig in bankbalansen te verdiepen. Derhal-
ve gingen zij ook in hun relatie met banken routinematig te werk.!"

3.1.2 Het monopolie van de Nederlandsche Bank

In zijn kritiek op de Bankwet van 1864 wees P. Verloren op het tweeslachtige karakter van de
wet: enerzijds beschermde de overheid de positie van de Nederlandsche Bank, anderzijds wil-
de ze de concurrentie toch niet geheel uitsluiten, Oprichting onder algemene voorwaarden
is onder de Bankwet onmogelijk, maar weI onder voorwaarden die voor iedere aanvrager ver-
schilden. Tegelijkertijd vroeg .hij zich echter af of de regering het ooit zover kon laten
komen, dat een tweede circulatiebank opgericht werd. Dat zou een regelrechte aanslag zijn
op het vertrouwen van het publiek in de Nederlandsche Bank en het bankwezen. De nieuwe
wetgeving hield hoe dan ook -onduidelijkheid in zich. Het zou goed zijn, wanneer door een
aanvraag de wetgeving aan de praktijk werd getoetst. Dat zou tevens een impuls kunnen bete-
kenen voor de bedrijfstak in de provincie. Van enige voortgang in de ontwikkeling van het
bankbedrijf was aileen sprake in de twee grote steden.!"
Als voorstander van het systeem van vrije circulatiebanken verwierp P. Verloren geenszins
regelgeving. Sterker nog, hij ging in zeker opzicht verder dan de monopolisten door de
depositobanken ook onder de regelgeving te laten vallen. In zijn gedachten gingen banken
verplichtingen aan, die Ii La minute opgevraagd konden worden. Als er te veel opvragingen
plaatsvonden, zouden banken hieraan niet kunnen voldoen. Hun handelen was gebaseerd
op de waarschijnlijkheid dat dit laatste niet gebeurde bij voldoende krediet. Een goede wet-
geving moest in die geest opgesteld zijn. Van wezenlijk belang in die wetgeving is de verplich-
ting van een betrouwbare publieke verslaglegging.:"

De veelgeroemde eenheid van circulatie leek een twijfelachtige pre. Natuurlijk zouden zeker
in den aanvang de biljetten van jonge circulatiebanken minder gewild of aileen in een
bepaalde provincie populair zijn. Voor Verloren genoten regionale circulatiebanken een dui-
delijk voordeel boven een centrale gemonopoliseerde bank. Zij waren eerder en beter in
staat in te spelen op de lokale en regionale verlangens en behoeften. Het verleden van de
Nederlandsche Bank was een groot bewijs, dat zij in dat opzicht volledig gefaald had.!"

Het ontbreken van enige concurrentie lOU een funeste uitwerking kunnen hebben op het
gedrag en beleid van de circulatiebank. Verloren wees erop, dat de gemonopoliseerde circu-
latiebank de kapitaal/geldmarkt door haar omvang en positie domineerde. Onvoorzichtig of
speculatief gedrag van haar zijde kon een crisis tot gevolg hebben. Dat hoefde echter geen
gevolgen te hebben voor haar voortbestaan. Vrije banken waren omwille van hun voortbe-
staan gedwongen een voorzichtige koers te varen. Het was nog maar de vraag of deze inhe-
rente zwakte (i.e. ongestraft onverstandig beleid voeren) voldoende gecompenseerd werd
door de taak en het vermogen van de geprivilegieerde bank handel en nijverheid in tijden
van nood de helpende hand te bieden.!"
Door haar dominerende positie moest een grote geprivilegieerde bank tijdig in staat zijn een
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naderende financiele crisis te onderkennen. Tijdens de korte speculatieve golf die aan een
naderende crisis voorafging, lOU zo'n bank verplicht moeten zijn haar disconto te verhogen
tot een niveau baven de open-marktrente. Hierdoor lOU de neerwaartse druk op de rente
weggenomen worden. Immers, als een van de grootste marktpartijen kon zij invloed uitoefe-
nen op het disconto. Een hoge disconto maakte het kapitaa1 duurder en dit lOU een dempen-
de invloed uitoefenen op de speculatieve golf. Was de crisis eenmaal een feit, dan moest de
bank zorgen een ruime kassa voorhanden te hebben om kredieten te verschaffen tegen een
lage rente. Op een dergelijk tijdstip hadden kleine banken en privebankiers de neiging zich
uit de markt terug te trekken.!"

De auteur vroeg zich af of grote geprivilegieerde banken inderdaad zo zouden handelen of
dat zij zich in de eerste plaats uit eigenbelang door marktprincipes lieten leiden. Ervaringen
in de Nederland omringende landen, zoals Pruisen, Frankrijk en Engeland, stemden de
auteur niet hoopvol over wat de temperende werking van wetgeving vermocht. Eerder zou-
den banden tussen overheid en Bank de kansen op misbruik vergroten. In essen tie bing een
voorzichtig en doordacht beleid ten zeerste afvan de persoonlijke kwa1iteiten van de zittende
directie. Op termijn school in dat gegeven een groot risico. Wie kon garanderen, dat toekom-
stige leden van de directie van een gelijkwaardig niveau waren?

Verloren vroeg zich afwaarom de toch al overheersende positie van de Nederlandsche Bank
verder versterkt moest worden met het nionopolie op de circulatie. Ware het niet beter het
recht op circulatie vrij te geven, zodat meerdere emissiebanken konden ontstaan? De levens-
vatbaarheid van banken bing niet aileen af van de gunstige economische ontwikkeling in
Nederland, maar zeker ook van dit recht op emissie. In deze constellatie lOU de Nederland-
sche Bank niet meer zijn dan een primus inter pares in een netwerk van banken. AI die instel-
lingen hadden de verplichting elkaar te steunen wanneer de omstandigheden daarom vroe-
gen. Een bijkomend voordeel was, dat zo'n netwerk beter in staat was tot een vruchtbare
aanwending van het aanwezige kapitaa1. Dit was tevens de grootste garantie voor een verstan-
dige bankpolitiek.!"

Natuurlijk was een goed georganiseerd giraal systeem, gekoppeld aan een effectief clearing-
systeem, voor bankeu een aantrekkelijke mogelijkheid tot efficiente kredietverlening. Maar
dat was slechts mogelijk in die landen waar het giraal betalen of het gebruik van de cheque
reeds ingeburgerd was. Daar was het niet langer gebruikelijk, dat de burger zijn kas onder
zich hield, maar opende hij een rekening-courant. In landen a1s de Verenigde Staten of
Engeland namen circulatiebanken daarom meer en meer de gedaante aan van depositoban-
ken. In Nederland was dit slechts toekomstrnuziek. Een verbod of monopolie op de emissie
van het bankbiljet remde de ontwikkeling van de bedrijfstak in Nederland.!"

N.G. Pierson verzuchtte in zijn recensie, dat Verloren het nut van grote centrale banken rnis-
kende, vooral in tijden van nood. Hij voegde eraan toe, dat men misschien wei door de prak-
tijk gevormd moest zijn om het voordeel hiervan ten volle te kunnen waarderen. In laatste
instantie vroeg de recensent zich af of het nu werkelijk zo erg was, dat er monopolies beston-
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den. Natuurlijk waren deze grote instellingen minder flexibel dan kleinere. Een grote organ i-
satie moest iets onbuigzaams uitstralen, wilde zij steeds verantwoord handelen. Het feit ech-
ter, dat deze opstelling gevolgen kon hebben voor de vraag naar kredieten uit bepaalde
regie's, was geen voldoende argument voor vrije uitgifte. Inde eerste plaats legde de Bankwet
van 1863 aan het oprichten van depositobanken geen enkele beperking op. In de tweede
plaats mocht men zich afvragen, of de vrijheid inderdaad dat netwerk van kleine deposito- en
circulatiebanken zou opleveren, waarvan de voorstanders droomden. Recente ervaringen
met het Credit Mobilier konden wat dat betreft indicatief genoemd worden. En waar pleitte
Verloren voor in een kwestie als deze? Hij waarschuwde circulatiebanken te waken voor uit-
wassen. Zijn ultieme remedie ging vervolgens niet verder dan de frase, dat 'de vrijheid de bes-
te waarborg is tegen misbruiken'.

De schriftelijke dialoog tussen P. Verloren en N.G. Pierson vormde, zoals gezegd, de afron-
ding van de discussie over free banking versus central banking in Nederland. Die discussie was
drie jaren eerder, in 1862, aangezwengeld door een nota die opgesteld was binnen het Minis-
terie van Financien door de ambtenaar mr lG. Gleichman. Deze discussie is het onderwerp
van de volgende paragraaf.

3.2 Het Octrooi ter discussie

3.2.1 De nota-Gleichman

Ruirn twee jaar voordat het Octrooi zou aflopen, was het Ministerie van Financien gestart met
het treffen van voorzieningen. In het bijzonder heette het, dat er aandacht gegeven diende te
worden aan de juridische positie van de Bank. Die zou moe ten steunen op de wet en niet
geregeld worden bij Koninklijk Besluit.!" Nog v66r de zomer van 1862 gaf de toenmalige
Minister van Financien, G.H. Betz, aan zijn referendaris lG. Gleichman opdracht een nota
over de toekomst van de Bank te ontwerpen. De nota werd in augustus van dat jaar aan de
secretaris van de Bank, W.C. Mees, gestuurd.

De jonge Gleichman had hoegenaamd geen inzicht in de problemen van het geld- en bank-
wezen. am zijn kennis over het circulatiebankwezen bij te spijkeren, heeft hij zich op de eer-
ste plaats moeten verdiepen in de gangbare theorieen van dat moment. Volgens A.M. de
Jong is het boek van IT. Buijs zijn gids geweest in zijn zoektocht naar vooral buitenlandse
literatuur. Hij (De Jong) bespeurt in het werk van Gleichman invloeden van grootheden als
bijvoorbeeld de Fransman j.G, Courcelle-Seneuil, schrijver van Traiu theorique et practique des
operations de banque (1853). Voor zijn kennis van het Engelse bankwezen heeft de referendaris
voomamelijk geput uit 'de parlementaire enquete van 1857'. Dankzij dit rapport heeft hij
kennis kunnen nemen van de opvattingen van John Stuart Mill, maar vooral van die van
James Wilson, redacteur van The Economist, en van de bankier Samuel Jones Lloyd, beter
bekend als Lord Overstone. James Wilson was de leer van free banking toegedaan, terwijl Lord
Overstone tot een van de verdedigers van de currency theory kan gerekend worden. 147
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De jonge referendaris was zich ten zeerste bewust van het belang van zijn taak, getuige de
opmerking die hij maakte in de aanhefvan zijn nota:

, Ten ttoeede zal de vraag dienen behandeld te worden, welk stelsel van papiercirculatie, welk bank-
stelsel in Nederland de voorkeur verdient, met het oog zootuel op de abstracte beginselen der weten-
schap als op den aanwezigen toestand en op de behoeften en neigingen van het Nederlandsche
Volk. '148

Er lOU gekozen moeten worden tussen een beperkt aantal stelsels. S. Vissering had er in zijn
handboek drie onderscheiden: a. het stelsel van uitsluitend monopolie aan een bank te verle-
nen, b. het stelsel van beperkt privilege te verlenen aan een of een beperkt aantal banken en
C. het stelsel van gehele vrijheid.!" Gleichman voegde er echterin een later stadium aan toe,
dat de keuze mede bepaald diende te worden door de overweging, dat tegenover de bankbil-
jetten reele waarden stonden. Het bankiersbedrijf mocht op zijn beurt niet vervallen in spe-
culatie noch op enigerlei wijze van de staat afhankelijk worden.t" De auteur gaf er blijk van
de tekenen van zijn tijd uitstekend te verstaan. Als uitgangspunt voor zijn betoog narn hij:

,Eerst dan kunnen groote credietinstellingen gelijk de cuculatiebanken'" gezegd worden gezond en
krachtig te leoen, wanneer gem voorwrgs- en beschermingsmaatregelen van staatswegen ze voor de
stormen der tijden en voor de vuurproef der amcurrentie angstvaUig beschutten. ' 152

In principe wees Gleichman elke vorm van regelgeving of staatsbemoeienis af voor de inrich-
ting van circulatiebanken. Toch stelde hij vast, dat een dergelijke ideologie niet direct in de
praktijk te brengen lOU zijn, maar dat steeds naar de omstandigheden gekeken moest worden:

,De weldaden eener circulatiebank die aan haar roeping als handels-crediet-instelling voldoet, zijn
niet veil voor em land, waar de bodem en van den handel en van het crediet nog telkens aan 't uer-
schuiven is en zich nog niet heeft gezet. ' IH

Vrije banken zouden zich ontwikkelen naar de behoefte van het land. De enige regelgeving
waaraan een circulatiebank onderworpen mocht zijn, was die van de gewone handelswetge-
ving. Gleichman toonde zich er geen voorstander van om met het aflopen van het Octrooi
het emissierecht vrij te geven. Dit zou een ongeremde concurrentieslag tot gevolg kunnen
hebben onder de bestaande kredietinstellingen, zodat na een intensieve shake-out slechts de
sterkste zouden overblijven.

Ongelimiteerde concurrentie was dus uit den boze. Gleichman pleitte daarom enerzijds voor
minder protectie en geen wettelijk monopolie en anderzijds voor een beperking van de
mogelijk.heid om nieuwe (circulatie)banken op te richten, zonder die kans geheel uit te slui-
ten.P' Hij was er zich overigens van bewust, dat het Octrooi van 1838 de mogelijkheid hele-
maal niet uitsloot dat andere instellingen dan de Nederlandsche Bank 'papier op zigt en aan
toonder' uitgaven. Er was slechts sprake van een feitelijk monopolie vanwege de vrijstelling
van het zegelrecht en de opsteller van de nota voelde er weinig voor deze vrijstelling na
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1 april 1864 te continueren. Toch zag hij binnen de bestaande wetgeving weI mogelijkheden
om het oprichten van circulatiebanken te beperken. Een vereiste lOU zijn, dat banken ope-
reerden onder de juridische structuur van de naamloze vennootschap. Op deze organisatie-
vorm rustte bij wet al een bijzonder toezicht. Een naamloze vennootschap mocht immers niet
in strijd zijn met de goede zeden. In bijzondere gevallen van oprichting, zoals bij een circula-
tiebank, konden dan nog speciale voorwaarden gesteld worden. ISS Bovendien moest de wetge-
ver bij een eventuele aanvraag ook de overweging laten meewegen of het algemeen belang
weI gediend was met meerdere circulatiebanken. Vanuit diezelfde optiek - het algemeen
belang - wilde Gleichman mogelijke concurrentie niet totaal uitsluiten. De mogelijkheid
daartoe open laten moest dienen a1s een stok achter de deur om de Nederlandsche Bank tot
grote ijver en inspanningen te manen.

3.2.2 De reactie van de Nederlandsche Bank

In zijn reactie op de nota-Gleichman gafW.C. Mees, secretaris van de Bank, uitvoerig te ken-
nen ongelukkig te zijn met het pleidooi van de referendaris van Financien voor vrije banken.
De secretaris karakteriseerde de school van het banking principle als een oppositiepartij. Zeker,
deze school had in zijn ogen de verdienste de gebreken van het currency principle aangetoond
te hebben, maar was vervolgens zelf in de fout gegaan door radicaal elke overheidsbemoeie-
nis van de hand te wijzen. Enige bemoeienis met het bankwezen was volgens Mees absoluut
noodzakelijk, omdat hier het algemeen belang in het geding was. De maatschappij was
gebaat bij een gezond ruilmiddel. 156

Volgens de secretaris liep het algemeen belang op verschillende terreinen gevaar a1s men
vrije banken toeliet hun biljetten in circulatie te brengen. Het risico, dat een van die kleine
vrije banken failleerde, was groter dan bij het bestaan van een grote, sterke bank.Een nog
veel groter gevaar school in de rol die vrije banken speelden in het ontstaan en de groei van
handelscrises. In een sfeer van economische overspanning en speculatiezucht was het gevaar
zeer reeel, dat banken de kredietverlening in de vorm van bankbiljetten zouden vergroten,
met alle gevolgen van dien.
Hoe anders was de rol van een grote, goed beheerde bank a1s de Nederlandsche Bank. Zodra
zij de genoemde verschijnselen lOU waarnemen, trachtte zij ten behoeve van het algemeen
belang de kredietverlening te beperken door bijvoorbeeld de rente (het disconto) te verhogen.
De rol van de biljettenbank kwam eerst goed tot haar recht, wanneer de crisis eenmaal was los-
gebarsten. In een dergelijke situatie overheersten gevoeIens van algemeen, diep wantrouwen.
Op zo'n moment kon bijvoorbeeld een bank a1s de Nederlandsche Bank een belangrijke rol
spelen door de normen voor kredietverlening te versoepeIen. Absolute voorwaarde voor zo'n
beleid was dan wei, dat de Bank in eerdere instantie omzichtig met haar krachten lOU omsprin-
gen. Een tweede voorwaarde was, dat de Bank a1s biljettenbank een groot vertrouwen genoot bij
het publiek. Was dit mogelijk bij heftige concurrentie tussen vrije bankenr'" Het gevolg van
deze noodzakelijkerwijs ingehouden attitude was, dat de winstrnogeIijkheden voor de Bank
daalden in verge1ijking met de concurrentie, die slechts op de belangen van de aandeelhouder
hoefden te letten.!" Vanuit deze optiek geredeneerd, verdiende de Bank haar privilege.
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Het oprichten van meerdere banken om zo de kredietverlening te verbeteren in heel Neder-
land achtte Mees een overbodige bezigheid. Voor een klein land als Nederland was een groot
financieel centrum voor een goede dienstverlening meer dan voldoende. En als er al verbete-
ringen noodzakelijk waren, dan kon dat het best door het oprichten van succursalen.:" In een
ontwerp voor het nieuwe octrooi lOU dit laatste aspect dan ook in een apart artikel opgenomen
worden." In het begeleidend schrijven onderstreepte w.e. Mees in zijn hoedanigheid van
secretaris van de Bank het grote nut dat de Nederlandsche Bank had gehad voor de maatschap-
pij. De Bank was er steeds op uit geweest aan de kredietvraag te voldoen, maar had nimmer
geprobeerd om via kunstgrepen de kredietuitzettingen in tijden van geringe vraag op te voe-
reno De Bank had er altijd naar gestreefd zich naar bestaande behoeften te voegen, maar op
een wijze,dat zij in staat lOU zijn in tijden van kredietcrises de helpende hand te bieden. Mees
gaf toe, dat zijn Bank in gebreke was gebleven door haar werkterrein feitelijk te beperken tot de
hoofdstad. Hij vroeg zich echter in gemoede af, of het voor de Nederlandsche Bank nog wel
aantrekkelijk lOU zijn haar werkterrein over heel Nederland uit te breiden, indien zij moest
gaan concurreren met andere biljettenbanken. Lag het dan niet voor de hand, dat in dat geval
de Nederlandsche Bank slechts het oog lOU laten vallen op de meest veelbelovende regio'sr'"

Wat w.e. Mees hier amper kon verhelen, was, dat er bij de Nederlandsche Bank officieel nog
steeds een grote weerzin bestond tegen een werkterrein dat zich uitstrekte over heel Neder-
land. Dat was reeds zo in de jaren '50. Over de perikelen rondom een bijbank in Rotterdam
komen we kortelings nog te spreken. Tijdens een van de discussies in het gebouw Felix Meri-
tis in 1856 formuleerde w.e. Mees ondanks aandringen van verschillende zijden een ontwij-
kend antwoord. Of het wenselijk was over Nederland verspreid meerdere succursalen te ope-
nen of op te richten, hing samen met een andere vraag: was Nederland hier groot genoeg
voor, of was het zo klein, dat een centraal punt voldoende was? Dit was zijns inziens een kwes-
tie van interpretatie en een eenduidig antwoord lag niet voor de hand.!"

Ook in 1862 probeerde de Nederlandsche Bank in de persoon van secretaris Mees nadrukke-
lijk elke wettelijke verplichting voor het vestigen van hulpkantoren, filialen of wat dan ook op
de lange baan te schuiven. Volgens W.e. Mees onderschatte menigeen en dus ook refendaris
Gleichman de hoge kosten, verbonden aan een dergelijk plan. Het leek hem het beste om in
de Bankwet slechts het principe vast te leggen. Een nadere invulling moest dan maar geschie-
den in een overleg tussen overheid en Bankdirectie. Als een soort bezwering van goede wil
voegde de secretaris er nog aan toe, dat indien de overheid de mogelijkheid van het oprich-
ten van banken openliet, de Bank zich wel van haar opdracht lOU kwijten. En als een soort
lokaas eindigde hij met de opmerking, dat een eventueel rijksbetaalmeesterschap voor heel
Nederland voor de Bank een positieve aanzet lOU betekenen voor het plan tot oprichting van
succursalen.l63

In zijn antwoord van 28 februari 1863 liet minister Betz weten zich grotendeels te kunnen
vinden in de opstelling van de Bankdirectie. Maar tegelijkertijd gaf hij er blijk van dat zaken
niet meer geregeld konden worden zoals in 1838.J64 Minister Betz wenste op 1 april 1864 een
Bankwetgeving, waarin de rechten en plichten van de Nederlandsche Bank vastgelegd waren.
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3.2.3 Het conceptuJeaontwerp

Minister Betz heeft woord gehouden. Het Ontwerp van Wet, houdende voorzieningen
omtrent de Nederlandsche Bank, met daaraan gekoppeld de Memorie van Toelichting,
ademde geheel de geest van President w.e. Mees.!" Dat laatste wordt onmiddellijk duidelijk
bij de aanhefvan de Memorie van Toelichting:

, In circulatiebank-zaken uooral keeft de theorie zich te voegen en te uormen naar den bodem, dien zij
door het gefnuik van vele jaren feitelijk vindt gelegd. ' 166

Deze aanhef van de Memorie sloot op voorhand uit, dat radicale wijzigingen in de opvattin-
gen over circulatiebanken een kans zouden krijgen. De minister nam wel het voorstel van
referendaris Gleichman over concurrentie niet geheel uit te sluiten. De wetgever toonde zich
echter niet erg geporteerd voor meerdere circulatiebanken. Het was de taak van de Neder-
landsche Bank de overheid duidelijk te maken, dat zij geheel voor haar taak als circulatie-
bank berekend was.!" Een toetssteen zou bijvoorbeeld de aanwezigheid van agentschappen
zijn in de provincie.

Minister Betz en - toen nog - secretaris Mees in zijn 'proeve' gaven beiden toe dat de Bank
nog teveel Amsterdams was.l68 Beiden bepleitten in meer of mindere mate uitbreiding naar
Rotterdam met een Bijbank en agentschappen in de provincie. In de Memorie werd met veel
omhaal van woorden aangekondigd, dat nu inderdaad definitief de tijd gekomen was voor
uitbreiding van de dienstverlening over heel Nederland. De agentschappen waren nodig om
de veelbelovende ontwikkelingen op het terrein van handel en nijverheid te kanaliseren. Ver-
der moesten zij de 'sluimerende krachten' in Nederland activeren om zo de beschikbare kre-
dietrniddelen te vergroten:

,Het crediet is de groote handelstrechter; zoolang het aan vormen en ajmetingen gebonden blijft, die
niet in verhouding zijn tot de ruimte, door de transactien van allerlei aard gevorderd, zoo lang han
het niet heeten, aan zijne roeping en bestemming te uoldoen. ' 169

Zowel Mees als Betz toonden zich in hun correspondentie over de nieuwe wet voorstander
van het handhaven van de vrijdom van zege!. Als voomaamste argument gold, dat van het
opheffen van dit privilege vooral de client het slachtoffer zou worden. Kleine coupures zou-
den te duur worden en dat zou de bank ervan weerhouden die in voldoende hoeveelheden
op de markt te brengen.!" Natuurlijk zouden er concessies aan de nieuwe tijd gedaan moeten
worden, maar voor radicale wijzigingen was geen plaats.

In de rechtvaardiging van zijn keuze voor de bestaande situatie schreef de minister, dat het
vrijlaten van de emissie van bankbiljetten zou leiden tot een aantasting van de stabiliteit van
het betalingsverkeer en dus van het algemeen belang. Vrijlaten zou betekenen, dat niet altijd
even betrouwbare of solide mededingers op deze markt neerstreken. Deze nieuwe concur-
rentie zou de Nederlandsche Bank tot een overreactie kunnen verleiden met alle gevolgen
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van dien, bijvoorbeeld van een algeheel en diep wantrouwen tegen circulatiebanken. Hoe
ZOU, zo vroeg de minister zich af, het beginsel van vrije mededinging te rijmen zijn met het
belang van de clienten, dat vrijwaring van minder solide praktijken eistr'"

3.2.4 De Bifbank en de agentschappen

In de discussie over de nieuwe Bankwetgeving stond een ding al snel buiten kijf. Er kwamen
agentschappen in de provincie en Rotterdam zou haar bijbank krijgen. In zijn nota ben a-
drukte Gleichman, dat, wilde de Bank blijven functioneren als de Nederlandsche Bank, zij
toegankelijker moest worden voor de bevolking van Nederland buiten Amsterdam. Dat bete-
kende, dat er ten minste in Rotterdam en rnisschien in steden als Zwolle en Maastricht een
bijbank moest verschijnen.:" Secretaris w.e. Mees beaamde zowel in zijn antwoord aan
Gleichman als in zijn toelichting op zijn eigen 'Proeve van een bankwet' het nut en de nood-
zaak van oprichting van succursalen en/of agentschappen, ondanks de hoge kosten die aan
een dergelijke operatie verbonden waren.

Na deze aanvankelijke bereidverklaring voerde de secretaris onrniddellijk een aantal voor-
waarden zijnerzijds op. In zijn brief aan referendaris Gleichman pleitte Mees ervoor zowel in
de Bankwet als in de statu ten niet te veel in detail te treden over dit onderwerp.!" Volgens de
secretaris van de Bank was het voldoende de grondslagen voor oprichting vast te leggen en
vervolgens een gezamenlijk reglement van Bankdirectie en overheid op te stellen. Wanneer
de wetgever de mogelijkheid open liet om alsnog de oprichting van (circulatie) banken toe te
staan, dan school hier voor de Bank voldoende motivatie in zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan de wensen van de Nederlandse overheid.!" In zijn 'memorie van toelichting op
zijn Proeve' werkte w.e. Mees zijn opvatting nader uit Hij twijfelde niet aan het nut van de
'prikkel van mogelijke mededinging', maar hij had terdege bedenkingen tegen vrije concur-
rentie. Deze zou immers de mogelijkheid inhouden - de secretaris zou hier keer op keer op
hameren - dat minder solide papier uitgegeven werd. Dit zou tot nodeloze onrust op de kre-
dietrnarkt kunnen leiden. Het zou de Bank ertoe kunnen verleiden haar werkterrein slechts
tot de meest veelbelovende delen van Nederland te beperken.!"
De oppositie van w.e. Mees he eft uiteindelijk vruchten afgeworpen. Wie de voorstellen van
minister Betz voor de statutaire bepalingen voor de oprichting van agentschappen vergelijkt
met de redactie van de Nederlandsche Bank'" en de uiteinde1ijke versie van de wet, moet wei
conc1uderen, dat w.e. Mees het pleit heeft gewonnen. Hij had met succes gestreefd naar een
formulering waarbij het niet voor elke gemeente mogelijk zou zijn om zich kandidaat te stel-
len voor de vestiging van een agentschap of een correspondentschap. Tegelijkertijd wilde hij
verrnijden, dat de overheid de mogelijkheid kreeg om 'in overleg met het bestuur der Bank'
eenzijdig gemeenten aan te wijzen als kandidaat voor een agentschap of correspondentschap.
De Nederlandsche Bank verzette zich niet langer tegen de komst van agentschappen, maar
wilde deze zaken weI in eigen hand houden.

Dat was al een grote en concrete stap verder in vergelijking met de vage en ontwijkende ant-
woorden van w.e. Mees in 1856. In dat jaar nam hij deel aan de discussies in Felix Meritis
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over de gewenste inrichting van het bankbedrijf in Nederland. Mees had in datjaar nog vol-
doende reden zich ontwijkend op te stelIen. Vanaf het begin van de jaren '50 was de Bank
overliquide: 'Maar zoo als de zaken thans gesteld zijn, bestaat de grootheid der Nederland-
sche Bank aIleen daarin, dat zij eener overgrooten voorraad van metaal ongebruikt in haar
kelders heeft liggen, een voorraad zoo groot, dat wij onlangs de kelders der oude WlSSel-
bank, ......., als subsidiaire bergplaatsen in gebruik hebben moeten nemen.:" Binnen de
Nederlandsche Bank ervoer men het eigen werkterrein als te klein en te belemmerend. Dat
had uiteraard een negatief effect op de winstgevendheid van de Bank. In zijn jaarlijks schrij-
yen voerde de secretaris drie mogelijkheden aan om de ban te breken en het resultaat van de
Bank te verbeteren:

'a. uitbreiding onzer operatien op meer punten van ons land.
b. teruggave aan de deelhebbers van een.deel der eigen middelen van de Bank.
c. belegging van ern groat deel der eigen middelen. ' 178

AI eerder had w.e. Mees binnen de Bank het eerste punt geopperd, maar dat was toen
getroffen door een veto van President A Fock. Die voorzag voor iedereen voordelen, behalve
voor de Nederlandsche Bank.!" En ook de secretaris had duidelijke twijfels. In zijn verslag
vroeg hij zich af of inderdaad het algemeen belang gediend zou zijn met uitbreiding van het
werkterrein. Hij zette ook vraagtekens bij de winstgevendheid op langere termijn voor de
Bank, terwijl op de kortere termijn al helemaal geen positief resultaat verwacht mocht wor-
den. Uiteindelijk zouden aandeelhouders slachtoffer worden van zo'n politiek en hun finan-
ciele belangen stonden op dat moment toch al onder druk. Het was daarom beter dit experi-
ment te reserveren voor tijden van grotere financieel-economische bloei.!"

In de jaren daarop veranderde weinig aan de toonzetting. De Bank bleef overliquide en de
'bankoperaties' bleven beperkt, wat de winstgevendheid en de dividenden laag hield. Het
enige lichtpunt vormde het verkeer met de agenten in Rotterdam sedert 1852. Het volume
van het onderlinge verkeer nam van jaar tot jaar toe. In 1853-1854 bedroeg de ornzet f 53,5
mln, in 1854 -1855 f 56,5 mln, in 1855-1856 f 63,25 min en in 185&-1857f 85 mIn. lSI In het
midden van de jaren '50 leek in het bedrijf van de Nederlandsche Bank een geleidelijke
omslag plaats te vinden, getuige de wat optimistischer kijk op zaken van de secretaris. Hij
noemde de vooruitzichten met ongunstig. Dat nam niet weg, dat het dekkingspercentage
metaal in verhouding tot de rekening-courantsaldi en het bedrag aan omlopende biljetten
zeer hoog bleef. In zijn Verslag over 1858-1859 noemde w.e. Mees percentages van 7/8 a 11/12.

Natuurlijk was dit een bewijs van de uiterste solvabiliteit van de Bank, maar anderzijds hield
deze toestand al jaren aan en' werd de vraag allengs dringender hoe dit kapitaal vruchtbaar
aan te wenden. Het hoge dekkingspercentage mocht dan uitgelegd worden als bewijs van
hoge solvabiliteit, er zaten politiek gezien toch donkere kanten aan. Politici zouden het kun-
nen uitleggen als een in gebreke blijven van de Bank.
Aan het begin van het nieuwe decennium blikte secretaris w.e. Mees voor het eerst vooruit
naar het naderende einde van het lopende octrooi. In zijn schrijven aan de commissarissen
toonde hij zich enigszins ongerust over de verlenging ervan:
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, de eischen die tegenwoordig aan banken gedaan tuorden zijn haag en uaeenlopend. .. Velen wen-
schen geheele vrijheid tot opriehting Imn banken; tmderen eischen dat ervan regeringswege gewrgd
w(JT'dt,dat er straks geen plaats van belang zij, die met eene bankinrichting, hetzij dan een eigene, of
een suecursaal-bank hebben. Nag anderen uenschen een voortdurend streng; van regtstreeksehe
inmenging in het uetkeer moeilijk te onderseheiden toezigt der Regering en belangrijke uitkeeringen
aan 's-Rijks sehatkist. ' 182

Het was de taak van de Directie behendig te laveren tussen deze Scylla en Charybdis. Een te
sterk toenemende solvabiliteit lOU kunnen betekenen, dat tijdens de discussies over de
octrooivernieuwing de eisen van regering en parlement omhoog gingen.!" De ongerustheid
maakte al snel plaats voor een grote dosis zelfvertrouwen. Het totaal van biljetten in omloop
en de rekening-courantsaldi lieten een bevredigende groei zien en op dat terrein lag toch de
grote kracht van de Bank. Het dekkingspercentage was nog van dien aard (over 1861-1862
circa 62%), dat daar voor de Bank nog voldoende mogelijkheden lagen. De hoge solvabiliteit
onderstreepte de kracht van de Bank en Mees kon het zich niet voorstellen, dat de regering
gemakshalve voorbij zou gaan aan het nut van een sterke Bank. Daar kwam nog bij, dat de
toekomst er zonniger begon uit te zien. De secretaris noteerde een grotere vraag naar kapi-
taal en een gezonde economische groei, vooral gebaseerd op handel en industrie gericht op
de Indische bezittingen.

Het zelfvertrouwen van de Bank bleek niet ongegrond, zoals bleek uit het wetsontwerp, toe-
gestuurd in 1863 door de Minister van Financien, De Bank berustte in de verplichting agent-
schappen op te richten, omdat zij begrepen had, dat instemming van de Staten-Generaal met
het voorliggend wetsontwerp daarvan afhankelijk was. Bovendien zou de nadere opzet voor
de agentschappen in een reglement uitgewerkt worden. IS< Natuurlijk lOU het besluit over de
agentschappen voor de Bank extra kosten met zich meebrengen, maar Mees was niet langer
somber over de vooruitzichten ervan op termijn. Ervaringen in binnen- en buitenland had-
den geleerd, dat bijkantoren wel degelijk een bijdrage konden leveren aan de opera ties en
dus de winstgevendheid van de Bank.!"

Ten slotte constateerde w.e. Mees, dat de kredietinstellingen die de laatste jaren in het land
verschenen waren voor de Bank geen enkele concurrentie betekenden. Sterker nog, ze
brachten de Nederlandsche Bank enig voordeel. De post 'Beleningen op Effecten' groeide.
Bij het disconteren kon nu papier geaccepteerd worden, datzonder tussenkomst van die
instellingen geweigerd moest worden. De nieuwe banken moesten zich duidelijk nog een
positie bevechten en moesten dus bij tijd en wijle wissels van mindere kwaliteit accepteren.
Het risico lag bij hen en niet bij de Nederlandsche Bank. Zij had deze nieuwe banken gewaar-
schuwd niet blindelings te vertrouwen op de hulp van de Bank in tijden van tegenslag en/of
crisis, wanneer deposito's in grote bedragen opgevraagd werden.t"

De Nederlandsche Bank paste zich aan de gewijzigde omstandigheden aan en probeerde met
succes haar positie in het nieuwe tijdsgewricht te verdedigen. De secretaris etaleerde zijn
tevredenheid over de gang van zaken in een brief aan A. de Monchy, lid van de firma De
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Monehy & CO., in gran en en zaden, te Oroningen."" In zijn brief sprak W.C. Mees ondubbel-
zinnig de verwaehting uit, dat het voorliggende wetsontwerp aangenomen zou worden. Dat
betekende behoud van het monopolie voor de uitgifte van bankbiljetten en de verpliehting
tot het opriehten van agentsehappen. Een onverhoopt verwerpen van het ontwerp had zeker
twee jaar uitstel tot gevolg. Wie had daar baat bij? Hij verwierp de neergesehreven vrees, als
zou de Bank de agentschappen onvoldoende toerusten: 'AI begon men met halfheid, men
zou in het eigen belang wel op heelheid overgaan'i'" De wet liet immers nog steeds de
opriehting van andere (provinciale) eireulatiebanken open. In zijn briefbenadrukte de seere-
taris het nut, dat de agentsehappen voor de plaatselijke banken konden hebben. De moge-
lijkheid van herdisconto bijvoorbeeld zou hun financiele armslag aanzienlijk vergroten. En
neen, er hoefde geen vrees te zijn, dat de Nederlandsehe Bank de komst van mededingers
zou tegenwerken. Wanneer de Bank haar netwerk eenmaal over heel het land had uitge-
breid, dan zou ze daar haar handen vol aan hebben. Coneurrerende kredietinstellingen kwa-
men dan goed van pas, 'omdat wij daardoor des te keuriger kunnen zijn in het geven van ere-
dieten die van gevraagd worden'i'"

Zowel uit het schrijven van de direetie aan de eommissarissen als uit de brief aan A. de Mon-
ehy blijkt, dat de Bank goede mogelijkheden zag voor de agentsehappen. De geuite bezwaren
dat de kosten zo hoog zouden zijn, waren uiteindelijk meer van politieke aard. Ook wordt
duidelijk, dat de Bank niet eeht zat te waehten op concurrentie, maar er ook niet bang voor
was. Ze ging ervan uit, dat voor die banken slechts wat kruimels over zouden blijven. De pri-
ma transacties zouden aan de Bank blijven. Tegelijkertijd maakte Mees aan zijn commissaris-
sen duidelijk niet van plan te zijn op voorhand die nieuwe instellingen echt hulpvaardig tege-
moet te treden.

3.2.5 De publieke discussie in Nederland

3.2.5.1 De Kamets van Koopha1tdel en Fabrieken

De eoncept-Bankwet veroorzaakte in het jaar van verschijning, 1863, een golf van opwinding.
Daar waren in de eerste plaats de reacties van direct betrokken partijen: handel en nijver-
heid. Natuurlijk-werden de Kamers van Koophandel geeonsulteerd van 's-Neerlands belang-
rijkste handelssteden van dat moment, Amsterdam en Rotterdam. De adviezen van beide
instanties stonden diametraal tegenover elkaar. In Amsterdam kon de goegemeente zich wel
in de voorstellen vinden. In de hoofdstad schaarde men zieh op enkele komma's en punten
na geheel achter het ontwerp. De Kamer van Koophandel wilde de situatie houden zoals die
op dat moment was. Zij stelde in haar advies aan de minister, dat de Nederlandsehe Bank
inderdaad grote verdiensten ,:oor het land had gehad en dat ingrijpende veranderingen dus
niet nodig of gewenst waren. Enige toezeggingen, zoals de vestiging van agentsehappen, zou-
den een voldoende aanpassing aan de eisen van de tijd betekenen. Met misschien wel typisch
Amsterdamse arrogantie bekeek men de ontwikkelingen elders:

, Ondertussen valt het niet te ontkennen, dat de gewijzigde behoejte, oooral van den handel in fond-
sen, zoouel als de uitbreiding van handel en nijverheid, sedert eenige tijd zigtbaar in de land-provin-
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cien en vatbaar wegens de verbetering der communicatiemiddelen uoor zeer aanzienlijke ontwikkeling,
omstandigheden zijn, die bedacht moeten maken. at' maatregelen tot uitbreiding van het uoor die oni-
wikkeling onmisbare credietwezen en tot vermeerdering van het circulatie-middel. ' 190

Het wetsontwerp beloofde voor Amsterdam meer van hetzelfde. Hoe anders waren de uit-
gangspunten voor beoordel1ng in Rotterdam. Het oetrooi van 1838 en wei artikel 34 had uit-
drukkelijk de mogelijkheid opengelaten om een Bijbank in de Maasstad te openen. Dat was
er nooit van gekomen, maar daar waren de Rotterdammers evenzeer debet aan als de direetie
van de Nederlandsehe Bank. 191 Het Rotterdamse mea culpa was niet meer dan tereeht. Tot
tweemaal toe, in 1847 en in 1851, tie ten ze eehter de gelegenheid aan zieh voorbijgaan. In
1847 ging de opriehting niet door bij gebrek aan belangstelling van Rotterdamse zijde.!"
Groot was dan ook verrassing in 1851, toen de Kamer van Koophandel en Fabrieken in een
sehrijven aan de Minister van Financien P.P. van Bosse alsnog aandrong op de vestiging van
een Bijbank in Rotterdam. Het eeonorniseh-financieel belang van de stad gold als belangrijk-
ste motief voor het verzoek. De minister toonde zich zeker niet afwijzend, maar de Neder-
landsehe Bank was zeer nadrukkelijk tegen. De direetie was er niet van overtuigd, dat sedert
1847 de omstandigheden wezenlijk veranderd e.q. versleehterd waren. Bovendien sehrok de
direetie terug voor de kosten in deze voor de Bank magere jaren.!"

In deze periode zag de Bank zieh geconfronteerd met een overschot aan rniddelen en een
tekort aan mogelijkheden voor emplooi. Een oplossing was het werkterrein van de Bank uit
te breiden door het vestigen van een Bijbank en/ of correspondenten in den lande. 'Maar tot
nu toe zijn ons de aan zulk een uitbreiding verbonden bezwaren te groot voorgekomen, om
daartoe te durven overgaan', constateerde de Bank.!" Secretaris Mees toonde zich in zijn
schrijven aan eommissarissen gelukkig met het feit, dat het nieuwe Rotterdamse initiatief van
binnen uit ondergraven werd. De voomaamste kassiers hadden uit angst voor eon curren tie
de zijde van de Nederlandsehe Bank gekozen. Dit bleek een efficiente a1liantie. Was dat niet
het geval geweest, dan was de directie bereid geweest ver te gaan, getuige de afsluitende
woorden van seeretaris Mees: ' ..... en in alle gevallen zullen wij wei verpligt zijn, om het niet
daarstellen eenen bijbank met eenige opofferingen van onze zijde ten behoeve van de Rotter-
damsche handel te koopen'J" Gleichman zou zich in 1862 in zijn nota nog kritisch uiten
over deze vreemde alliantie.l" In de regeling die getroffen werd in plaats van het opriehten
van een bijbank zouden vier Rotterdarnse kassiershuizen die rol en functie min of meer over-
nemen. Zij zouden bankbiljetten gaan inwisselen en ineasso's en betalingen verriehten. Ven-
noten die in drie van die huizen als wisselmakelaars fungeerden, zouden ook als metaalmake-
laars gaan optreden.l" De vier kassiershuizen gingen daarmee funetioneren als .agenten of
correspondenten.

Hoe dan ook, het oordeel in Rotterdam over het coneept-wetsontwerp was weinig vleiend. De
voorstellen heetten een stap terug te zijn in vergelijking met het oetrooi van 1838. Dat
octrooi was wei 'uitsluitend' van karakter, het ontnam echter niemand de bevoegdheid om
'papier op zicht en aan toonder' (bankbiljetten) uit te geven. Het nieuwe ontwerp sloot zelfs
die mogelijkheid uit om, zoals de Memorie van Toelichting zou verduidelijken, de kansen op
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misbruik weg te nemen. De Kamer voerde hier echter tegen aan, dat het concurrentieprincipe
in haar ogen de basis van alle welvaart was en dat het bovendien een vreemde indruk wekte, dat
een bedrijf dat tot op dat moment amper echte concurrentie te dulden had, beschermd werd.
Daarnaast vroeg de Kamer zich af of het vestigen van agentschappen in de provincie inderdaad
voldoende lOU zijn om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan krediet De Kamer toon-
de zich niet onder de indruk van de vrees voor activiteiten van minder solide instellingen. De
markt lOU hen snel afstraffen. Bovendien had de Bank een reputatie opgebouwd van onkreuk-
baarheid en betrouwbaarheid. Tenslotte stelde de Kamer voor de vrijdom van zegelrecht niet in
de wet op te nemen, maar bij algemene wet te laten gelden voor alle toonderpapieren.i"

3.2.5.2 Het woord aan de intellectuelen

In zijn 'De Nederlandsche Bank gedurende haar vijftigjarig bestaan' omschreef S. Vissering
de Nederlandsche Bank als volgt:

,De Nederlandsche Bank is gelijk de meeste nieuwerwetsche banken eene disconto- en beleenings- en
tegelijk circulatie-bank Bovendien is de Nederlandsche Bank deposito-bank '199

De Bank concurreerde op het gebied van beleningen en disconto's met andere banken, kas-
siers en bankiers. Banken onderscheidden zich in de visie van Vissering weer van bankiers,
omdat zij grote verantwoordelijkheden droegen jegens hun aandeelhouders. Dat noopte tot
grotere voorzichtigheid. Financiele instellingen, zoals de Nederlandsche Bank en de Banque
de France, kenden nog een verplichting, die hen weer onderscheidde van de 'nieuwerwetse'
banken. Van deze banken werd een bijzondere rol verwacht in tijden van crises: ' ..... dan
wordt zij de hulp, de krachtigen steun, de laatste toevlucht van het openbaar crediet'. De
Nederlandsche Bank had zich steeds zo goed van haar taak gekweten, dat 'op dien of dien
gedenkwaardigen dag een dreigend gevaar· afgewend werd door dat men wist, dat er bij de
Bank altijd geld te krijgen was' .200

Vissering sloot met deze opvatting nauw aan bij de stellingen van de secretaris van de Neder-
landsche Bank, W.C. Mees. Ook deze benadrukte in zijn correspondentie met referendaris
Gleichman en minister Betz, dat de Bank een duidelijke publieke, maatschappelijke functie
had naast de uitgifte van munten en bankpapier. In tijden van problemen, wanneer de tradi-
tionele geldschieters voor handel en nijverheid, zich uit de gevarenzone terugtrokken, moest
zij het voortouw nemen voor het herstel van het vertrouwen in 's lands economie door de
kredietkraan wijd open te draaien.

W.C. Mees en S. Vissering bevonden zich met hun opvatting over de taak van de Nederland-
sche Bank in goed en eerbiedwaardig gezelschap. In datzelfde jaar publiceerde het toen
reeds gerenommeerde Engelse weekbiad The Economist een commentaar naar aanleiding van
klachten over het geringe dividend van de Bank of England. Het blad stelde, dat vanwege haar
taak het dividend van de Bank altijd moest achterblijven bij dat van de concurrerende joint
stock banks. De reden hiervoor was duidelijk:
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, In our money market as it is now constituted, and as it is likely to be constituted, the Bank of Eng-
land keeps the bullion. reserve for ali other bankers. '201

De Bank was verplicht de metaalreserves aan te houden. 'Nor can the Bank of England,
without disorganising the whole system of English commerce and finance, fail in the perfor-
mance of this duty'. De respectievelijke crises van 1847 en 1857 hadden het belang van een
voldoende reserve bij de Bank nog eens extra benadrukt Volgens het blad was deze brede
taakstelling van de Bank historisch gegroeid. Het gevolg waren de door de overheid verleen-
de privileges: het monopolie op de circulatie in groter Londen en het principe van limited lia-
bility. 'These legal and political advantages made the Bank of England much greater than other
competing banks; they made it the centre of our monetary system, and reduced all other
banks to the position of satellites. Being the greatest and the central bank, it thus came to
keep the reserve of all the rest'. Aan de opmerkingen van The Economist mag nog toegevoegd
worden, dat de Bank of England het goud van het land in haar kelders bewaarde. Dit actief
bracht geen rente op, maar daar stond tegenover, dat de passiefpost 'bankbiljetten' geen ren-
te kostte. De Bank of England was tot 1878 de enige joint stock ltd.
De taak van zowel the Bank of England als de Nederlandsche Bank was dezelfde als die van len-
der of last resort. Zij hadden beide de verplichting om in geval van nood aan deze opdracht te
kunnen voldoen door een terughoudend en voorzichtig beleid in goede tijden. Als hoedster
van de monetaire reserve fungeerde de Bank of England ook reeds als bankers' bank.

Het aspect van lender of last resort ontbrak nog volledig in de lezingen van J.T. Buijs met als
thema circulatiebanken, gehouden in 1856 in het gebouw Felix Meritis in Amsterdam. Tij-
dens de discussie over de vraag of concurrentie tussen circulatiebanken mogelijk of gewenst
was, leek de communis opinio in een bevestigende richting te gaan. Met een verwijzing naar de
situatie in Schotland, waar volkomen concurrentie heerste, stelde J.T. Buijs, dat de grote bij-
drage van circulatiebanken aan 's lands welvaart hierin bestond, dat zij als tussenpersonen
konden optreden tussen de kapitalist en de ondememer op zoek naar krediet.

Vrije concurrentie lOU er lOrg voor dragen, dat 'nog slapende kapitalen' beschikbaar kwa-
men. Bankbiljetten waren niet anders dan goedkope dragers van krediet.s" Ze werden in
deze jaren nog niet erkend als geld. Biljetten circuleerden in plaats van edelmetaal, maar de
Bank was te allen tijde verplicht deze biljetten aan toonder tegen specie in te wisselen. Zij was
verplicht daartoe een bepaalde voorraad edelmetaal aan te houden, aanvankelijk tot een
bepaald bedrag, maar sinds 1864 als percentage van de biljettencirculatie.

Buijs verwierp ook de opvatting, dat het recht op emissie van bankbiljetten aan banden
gelegd moest worden als een vorm van crisispreventie of -bestrijding. Een beperking van de
circulatie was zinloos zolang het wissel- en het chequeverkeer buiten beschouwing bleven.
Bovendien gold de wijsheid, dat '... Gevaar voor handelscrisis bestaat overal, waar nevens
groot vertrouwen zucht tot speculatie wordt aangetroffen. Daar waar die zucht levendig is,
kan geen bankstelsel die keeren'P"
In dit gezelschap van voorstanders van vrije concurrentie tussen circulatiebanken, toonde de
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secretaris W.C. Mees zich geenszins onder de indruk van de argumentatie. Krachtig wees hij
het gepropageerde stelsel af. In zijn ogen betekende een dergelijke inrichting van het mone-
tair bestel een aantasting van de huidige (1856) kwaliteit en 'soliditeit' van het bankbiljet.
Ook bestreed hij de visie van Buijs dat vooral circulatiebanken, dankzij het recht van emissie,
de kredietverlening zouden kunnen optimaliseren. Hij wees erop, dat een goed kredietstelsel
en de uitgifte van bankbiljetten niet automatisch in elkaars verlengde lagen.?"
Elke deposito- en beleningsbank was hiertoe uitstekend geequipeerd. Terloops erkende de
secretaris, dat de Bank in sterke mate bevoorrecht was als concurrerende kredietinstelling,
omdat biljetten nu eenmaal renteloze kredietrniddelen vormden.?" Buijs was het ermee eens,
dat ook disconto- en beleningsbanken in staat waren kredieten te verlenen. Maar, zo vroeg
hij zich af, hoe komt het toch, dat al die banken het in de provincie zo slecht doen? Zou dit
niet een gevolg zijn van het ontbreken van het recht van emissie?

Voor de geinteresseerde leek, zoals Buijs zich noemde, was een circulatiebank een gewone
bank met als bijzonderheid, dat ze bankbiljetten emitteerde. Voor de secretaris lag de zaak
anders. De zorg voor de goede kwaliteit van het betalingsverkeer mocht niet op het spel gezet
worden. Van het idee van de Bank als lender of last resort was echter in de discussie van 1856
geen spoor. Toch was dat idee niet onbekend in dat decennium. In 1.853verdedigde de jurist
Pinner in een toelichting op de statu ten van de Credietvereeniging te Amsterdam het plaat-
sen van het papier bij de Nederlandsche Bank:

,Het laat zich niet ontkennen, dat in gewonen tijden van geldovervloed de Credietvereeniging zonder
moeite hare waarden hij particulieren tegen een lage rente zal kunnen plaatsen, vooral te Amsterdam,
waar niet zelden kapitalisten hun geld voor een mindere rente uitzetten dan de Ned. Bank; in buiten-
gewane tijden echter, vooral hij handelscrises, die tegenwoordig al te dikwijls terugkeeren, zal deze
bron voor de vereeniging gesloten zijn, en zullen zij uit dien hoofde kunnen gedwangen worden te dis-
solveren. '206

Ook de wijze waarop zij reageerde op de crisis van 1857, verraadde dat de Bank zich van
deze verantwoordelijkheid bewust was. Deze crisis, die oversloeg vanuit de Verenigde Staten
naar Europa, trof in Nederland vooral de goederenhandel. Hoewel de Nederlandsche Bank
in het najaar van 1857 de discontorente verhoogde in navolging van het buitenland, voerde
ze tevens het beleid, dat getroffen handelshuizen op haar financiele steun mochten reke-
nen.t"

In 1856 toonde Buijs zich al geen voorstander van een geprivilegieerde Nederlandsche Bank.
In 1863 was zijn afkeer van monopolies nog duidelijker. am maar meteen met de deur in
huis te vallen:

,Eindelijk dit: Zoo lang het monopolie bestaat bewijzen de circulatiebanken nog maar de helft van de
diensten, welke zij, aan hare roeping getrouw, der maatschappij moeten bewijzen. '2fJ8

Toonzetting en inhoud van het citaat laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Buys uitte
deze scherpe kritiek op het ontwerp Bankwet van 1863 naar aanleiding van het verschijnen
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van een brochure van HA Wunne over de Nederlandsche Bank en de provincien. Laatstge-
noemde auteur toonde in zijn brochure eveneens weinig begrip voor het monopolie van de
Bank. Wat doet, zo vroeg de schrijver zich af, een bank eigenlijk? Het antwoord luidde: kre-
diet kopen en verkopen.P Was nu het gevaar reeel, dat, indien andere banken dan de Neder-
landsche Bank het recht zouden krijgen bankpapier aan toonder uit te geven, de markt over-
spoeld raakte? Wijnne, en met hem vele anderen, betwijfelde dit ten zeerste. De goede naam
van een bank hing irnmers ten nauwste samen met de kwaliteit van haar papier. Bovendien
stonden Nederlandse handelshuizen en bankiers niet bekend om hun toeschietelijkheid bij
het verlenen van krediet. Natuurlijk, zo betoogde de auteur, werden er risico's gelopen, maar
de overheid kon moeilijk alles verbieden, waar gevaar aan verbonden was. Daar kwam nog
bij, dat het publiek niet zo goedgelovig was, dat het alles maar accepteerde. In de zienswijze
van de auteur legde dit alles banken beperkingen op bij de ernissie van biljetten. Verder
beweerde HA Wunne, dat er bij een teveel aan biljetten waarvoor geen markt was, deprecia-
tie van het artikel zou optreden, met als gevolg dat het zou wegstromen naar het buitenland.
Er kon eigenlijk niets mis gaan.!"

Toch riep het uitgeven van bankbiljetten steeds grote weerstanden op en weerklonk de
roep om voorzichtigheid en terughoudendheid. Die grote bezorgdheid wekte temeer ver-
bazing, wanneer men voor zich bedacht, dat de oprichting van zogenoemde depositoban-
ken helemaal vrijgelaten werd. Indien deze bankiers die voor enorme bedragen deposito's
aantrokken, bankbiljetten wilden uitgeven, dan wekte dat de nodige onrust. Een vreemde
reactie, indien men besefte dat het bedrag aan uit te geven bankbiljetten gering was, verge-
leken met het bedrag aan deposito's. Als bewijs voor zijn stelling dat de vrees nergens op
gebaseerd was, voerde Wijnne het Schotse bankwezen aan. In dat stelsel was het bankwezen
vrij in de uitgifte van biljetten. Daar was het bedrag aan circulerend papier gering. Een
voor de hand liggende oorzaak was, dat banken rente vergoedde over deposito's. Natuur-
lijk waren er landen aan te wijzen waar ook deze vrijheid heerste. Dit had echter soms
funeste gevolgen. Het voorbeeld bij uitstek - toen al - waren de Verenigde Staten. De
auteur wees er echter op, dat in dat nieuwe land de meeste banken failleerden in die staten
waar de wetgeving het strengst was. Wat in het land van de ongekende mogelijkheden en
de peilloze speculatiezucht mogelijk was, moest ook mogelijk zijn in Nederland. Temeer
daar in dit land de wetgever zorgvuldig waakte over de totstandkorning van naamloze ven-
nootschappen.

Evenals Buijs onderschree~ HA W9nne de opvatting, dat meerdere banken beter in staat
waren het nog 'slapend kapitaal' in Nederland te activeren. Verder veronderstelde hij, dat
meerdere circulatiebanken het betalingsverkeer (ruilmiddel) goedkoper en efficienter lOU-

den maken. Papier was irnmers goedkoop en ging gemakkelijker van hand tot hand dan
goud en zilver. Ter afsluiting van de eerste helft van zijn betoog komt Wunne echter met een
onverwachte conclusie. Talloze free bankers, zoals Buijs, durfden ook niet de volle consequen-
tie van zijn ideeen onder ogen te zien. Ook voor hem was de stap van theorie naar praktijk
onacceptabel groot. Voor Nederland zou de overgang naar een volledig vrij banksysteem te
groot zijn.211
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Van meer praktische betekenis is het tweede gedeelte van de brochure van W~nne. Daarin
bekritiseerde hij het werkterrein van de Bank. De aard van de klacht is inmiddels bekend. De
Nederlandsche Bank was eerst en vooral een Amsterdarnse Bank en slechts op papier een
Nederlandsche Bank. Wijnne vroeg zich zelfs hardop af of de Bank er eigenlijk niet slechts
voor haar aandeelhouders was, gelet op de dividenden die uitgekeerd werden.!" Dat simpele
gegeven zorgde ervoor, dat de handelsman in de provincie bij het disconteren van wissels of
bij beleningen gemiddeld 1% duurder uit was dan zijn confrere in de hoofdstad.!" Geld was
onnodig duur. Voor diegenen die het niet aandurfden concurrerende circulatiebanken in
het leven te roepen, voor wie depositobanken nog geen volwaardige banken waren, restte er
dan nog slechts een oplossing. De Nederlandsche Bank moest succursalen of bijbanken in de
provincie vestigen. Dergelijke ondernemingen waren niet per definitie verlieslatend, zoveel
maakte het Franse voorbeeld wel duidelijk. Daar floreerden de bijkantoren en waren zij
winstgevender dan het hoofdkantoor. Als verdere rechtvaardiging wees de schrijver op de
stormachtige economise he ontwikkelingen in de diverse provincies van noord tot zuid.
Gebrek aan liquide middelen lOU die gunstige ontwikke1ing weI eens kunnen smoren.

Sprekend over deze mooie economise he vergezichten pleitte W~nne ervoor, dat het octrooi
van 1838 aangepast werd, en weI naar de geest van de jaren '60. En dat hield volgens hem in,
dat de bijbanken zich ook zouden buigen over het probleem van de industriefinanciering.
Dat laatste begrip moest dan in de ruimste zin van het woord genomen worden:

, ... als daar zijn aandeelen in spoorwegen, in stoomboot- en verzekeringsmaatschappijen, in hypo-
theekbanken, in fabrijken en andere nijverheidsandernemingen hoe dan ook genaamd. '2H

De Nederlandsche Bank moest toch beter in staat zijn dan de gemidde1de particulier om te
bepalen welk nut een gemiddelde ondernemer had en wat de waarde derhalve van diens aan-
delen waren?

De toon van de brochure van H.A. Wijnne neigde naar het verongelijkte. Het was niet eerlijk,
dat de hoofdstedelingen de voordelen van de Nederlandsche Bank plukten in plaats van de
hardwerkende provinciaal. Hoe anders is de toonzetting van het recensie-artikel van J.T.
Buijs.!" Hier is de toon hard, direct en polemisch. Onder het motto 'audaces fortuna iuuat'
trekt hij vanaf de eerste regel ten strijde:

,Het beginsel: 'gem d.eugdelijke papier-circulatie umder monopolie', mp de groote credietinsteUing in
he! leven, en deze is nu op hare beust oorzaak, dat genoemd beginsel nog altijd uoor het alleen prac-
tisch mogelijke, althans hier ten lande doorgaat. ' 216

Uit zo'n opmerking sprak geen grote liefde voor de Bank en haar monopolie. Enkele regels
later maakte de schrijver ook korte metten met de kennis in Nederland over de wetten der
circulatie, waardoor het monopolie al vijftig jaar van kracht kon zijn. Tot zijn niet geringe
verbijstering zag het ernaar uit, dat uit dankbaarheid voor dit monopolie de staat dat nog-
maals ging verlengen. Het concept-wetsontwerp deed imrners het ergste vrezen. Waarom
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moest dat monopolie verlengd worden, vroeg hij zich af. Omdat ze (de Bank) zo'n goed werk
had afgeleverd? Dat zou er nog bij moe ten komen, als je als enige instelling op dat gebied
mocht voorzien in een der wezenlijkste behoeften van handel en nijverheid. En - met een
verwijzing naar W~nne - was het eigenlijk geen schande, dat de Bank aileen maar daar in die
behoefte wilde voorzien waar dat het gemakkelijkst ging, namelijk in de hoofdstad?

Ondanks zijn onverholen afkeer van een monopolistische circulatiebank pleitte Buijs toch
voor een sterke centrale instelling. Immers, in tijden van crisis moest er ten minste een finan-
ciele instelling zijn, waarop handel en nijverheid konden terugvailen. Buijs gebruikt hier ter-
men als een 'magtige centrale instelling' en 'groote centrale Bank, welker crediet zich over
het gansche land uitstrekt..'."? Ter nadere adstructie van zijn stellingname wees Buijs erop,
dat eventuele nieuwe (circulatie)banken nimmer zouden kunnen wedijveren met de goede
naam en faam van de Nederlandsche Bank na vijftigjaren. Zij zouden amper in de schaduw
van de Bank kunnen opereren. Sterker nog, ze zouden niet eens kunnen overleven zonder
de welwillendheid van de Nederlandsche Bank.

Aannemende dat er in de praktijk behoefte bestond aan een sterke centrale bank, was daarin
volgens de auteur nog geen wetenschappelijke grond voor een mono po lie te vinden. Buijs
verwees daarbij naar vooraanstaande economische schrijvers uit binnen- en buitenland, zoals
de Engelsman Tooke en de Nederlander Vissering. Evenals Wijnne verbaasde Buijs zich er-
over, dat voor belen en en disconteren - de kernactiviteiten van het bankbedrijf - geen voor-
schriften bestonden. Imrners, als er al een bank of bankier in de problem en kwam, dan
gebeurde dat, omdat haar schulden dagelijks opvorderbaar waren, maar haar schuldvorderin-
gen niet.!" Buijs maakte deze opmerking tegen de achtergrond van nieuwe initiatieven op
bancair terrein. Er waren grote kredietinstellingen met grote kapitalen in oprichting die het
in zich hadden zelfs een concurrent van de Nederlandsche Bank te worden. Maar dat bete-
kende ook, dat ze groot onheil zouden kunnen aanrichten als ze niet zorgvuldig met de hen
toevertrouwde gelden omgingen. De ervaringen van 1857 mochten in dat opzicht boekdelen
spreken.t"

Wat was nu bij uitstek het prerogatief vande circulatiebank in Nederland? De Bank bezat het
monopolie op de uitgifte van bankbiljetten. Maar was de bescherming van de overheid het eni-
ge wat de Bank en het bankbiljet nodig hadden? Het was de vox popul~ die in eerste en laatste
instantie oordeelde over het bankbiljet en de mate van acceptatie ervan bepaalde. De praktijk
van de Nederlandsche Bank had aangetoond, dat het publiek zijn vertrouwen niet op voor-
hand verleende, De Nederlandsche Bank had zich daarvoor grote inspanningen dienen te
getroosten, ondanks de steun die de directie van overheidswege genoot. Natuurlijk zouden
banken bij volledige vrijheid van uitgifte trachten zoveel mogelijk papier op de markt te bren-
gen. Wat was imrners winstgevender dan 'het kopen van rentegevende schuldvorderingen met
renteloos papier'? Daar stond tegenover, dat ook nieuwkomers het vertrouwen van het publiek
moesten verwerven. Daarenboven wezen Angelsaksische ervaringen erop, dat ook de uitgifte
bij vrije circulatie aan economische wetten onderworpen was. Het bedrag aan biljetten in cir-
culatie nam toe, wanneer de markt erom vroeg en daalde, wanneer de markt dat aangaf.
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Buijs bestreed verder de opvatting die we eerder bij Mees hebben genoteerd, dat vrijheid in
circulatie weI eens zou kunnen leiden tot onvoorzichtig en minder solide gedrag bij de
Nederlandsche Bank. In zijn ogen was dat een politiek argument, vooraI bedoeld om nerveu-
ze kamerleden angst aan te jagen. Was het uberhaupt niet verkeerd om concurrentie tussen
banken te beschouwen als iets dat de Nederlandsche Bank uit haar evenwicht zou kunnen
brengen? Dan zag de toekomst van de Bank er weinig rooskIeurig uit, Immers, de con curren-
tie tussen grote kredietinstellingen werd met de dag heviger. Terecht oordeelde Buijs, dat die
angst vreemd aandeed. De Bank had als solide kredietinstelling een grote voorsprong op
eventue!e nieuwkomers.
Buijs wees in navolging van Wijnne ook op het merkwaardige feit, dat de Nederlandsche
Bank enerzijds voorrechten genoot, maar anderzijds te kort schoot in de uitvoering van haar
taken in de provincie. In tegenstelling tot Wijnne was hij geen voorstander van bijkantoren,
maar van de vestiging van zelfstandige circulatiebanken met een open oog voor de lokale of
regionale vraag. Deze instellingen zouden ook beter dan de Nederlandsche Bank in staat
zijn het lokale 'slapende kapitaal' te mobiliseren door rentevergoeding aan te bieden. Ver-
der veronderstelde hij, dat het vrijgeven van het recht op circulatie weI eens heilzaam lOU

kunnen werken op de depositobanken. Zij zouden hun kredietverlening niet langer hoeven
te baseren op uiterst vluchtige deposito's, maar - na jaren van inspanning - op hun solide
papier.t"

Mgaande op het conceptwetsontwerp moest Buijs concIuderen, dat de directie van de Neder-
landsche Bank knap werk had geIeverd. Het ontwerp ademde geheel de geest van de Bank.
Buijs wees het plan resoluut van de hand. In de kern ademde het naar zijn mening tevee!
koudwatervrees uit. Verder maakte de bepaling dat de overheid alsnog circulatiebanken kon
oprichten de Nederlandsche Bank kwetsbaar voor chantage van overheidswege. Waarom was
er niet gekozen voor een kIeine variant op de voorstellen van Gleichman? Zorg ervoor, dat
nieuwe banken als een naamloze vennootschap de goedkeuring van de overheid nodig heb-
ben en onderwerp circulatiebanken aan een algemene wet, geen bijzondere die per situatie
verandert. Zo wordt automatisch het aantal nieuwkomers op deze markt beperkt en op basis
daarvan mag verondersteld worden, dat de banken over de nodige know-how beschikken.

3.2.5.31letpro),essorendebat

In 1863 yond ook nog een korte, publieke polemiek over hetzelfde onderwerp plaats tussen
twee hoogge!eerden, en weI tussen prof. mr S. Vissering uit Leiden en prof. mr O. van Rees,
hoogleraar te Utrecht.

De laatste baseerde zich voor zijn artikel in het tijdschrift 'Volksvlijt' op een aantal 'algemee-
ne waarheden'P" Zo ging hij ervan uit, dat de behoeften van de mens 'menigvuIdig' zijn.
Daarnaast dichtte hij de mens de neiging toe de eigen diensten zo duur mogelijk aan te bie-
den en andermans diensten zo goedkoop mogelijk te willen verwerven. Het ideaIe systeem
om aan al deze wensen te voldoen was dat van de vrije mededinging. Immers, vrije mededin-
ging had tot gevolg, zo meende hij, dat de prijs van diensten zo laag mogelijk bleef. GeheeI in
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strijd met deze principes was het verlenen van een monopolie aan een instelling zoals de
Nederlandsche Bank. Het voorrecht was, dat de Bank renteloos gelden kon aantrekken, maar
rentedragend kon uitzetten tegen afgifte van bankbiljetten. Zowel voor de Bank als voor de
kredietvragers was dit een aantrekkelijke omstandigheid. De Bank was immers steeds in staat
haar diensten zeer concurrerend aan te bieden. Overigens was dit voor Van Rees de taak van
banken 'het ledig liggend geld' te activeren door het uit te lenen aan 'nijvere lieden'. Van
Rees vroeg zich echter af of een monopolie het instrument bij uitstek is om handel en nijver-
heid naar behoren te steunen. De enigen die echt de vruchten plukten, waren de aandeel-
houders. Die genoten dividenden die aanmerkelijk hoger lagen dan in elke andere bedrijfs-
tak.!22

Tot zijn teleurstelling moest Van Rees constateren, dat het thans voorliggende conceptwets-
ontwerp weinig aan deze situatie veranderde. In zijn kritiek op het wetsontwerp stelde de
hoogleraar, dat de lof die de Bank in de Memorie van Toelichting van regeringszijde had
geoogst, slechts ten dele gerechtvaardigd was. Zo overtrof het aantal biljetten in circulatie per
hoofd van de bevolking dat van landen als Belgie, Pruisen en zelfs van een land als Engeland.
Voor Van Rees was die hoge circulatie geen verheugende ontwikkeling, eerder het omgekeer-
de. Immers in Engeland, het meest ontwikkelde land van Europa, was het bankbiljet op de
terugtocht ten faveure van de assignatien.?" Van Rees bedoelt hier ongetwijfeld de cheque,
die het best is te omschrijven als een orderbriefje of assignaat op een bankier of kassier. Ver-
der beschouwde Van Rees het als een veeg teken, dat de metaalvoorraad in de kelders van de
Bank bij tijd en wijle groter was dan het be drag aan in omloop zijnde bankbiljetten.P'
Voorts vroeg de hoogleraar te Utrecht zich af of de Bank inderdaad die diensten aan het
publiek had geleverd die men van haar had mogen verwachten. Hij noemde onder meer het
niet oprichten van een Bijbank in Rotterdam, het ontbreken van een adequate financiele
infrastructuur in de provincie, maar ook het niet vergoeden van rente op depots (tegoeden
in rekening-courant of een deposito). Van Rees constateerde op dit terrein een trapsgewijze
ontwikkeling. In den beginne moest diegene die zijn geld in bewaring gaf, bewaarloon beta-
len. Een stap verder geschiedde dit kosteloos en werden zelfs de eigenaar van het tegoed ver-
schillende diensten gratis bewezen. Weer een stap verder gingen bankiers ertoe over aan
houders van tegoeden dagrente te vergoeden en een laatste stap was die van de winstdeling.f"
Die gehele ontwikkeling was erop geent geweest depots langer bij de bank te houden en te
gebruiken om er winst mee te behalen. Een niet onbelangrijk voordeel was, dat banken die
over grote tegoeden konden beschikken via het systeem van clearing, sneller en efficienter
konden afrekenen en zo voor een meer geolied betalingsverkeer konden zorgen, zoals in
Engeland het clearing house deed.

De Nederlandsche Bank deed niets van dit alles, sterker nog, door haar monopolie verhin-
derde zij, dat een dergelijke ontwikkeling op gang kwam in Nederland. In het spoor van Buijs
pleitte Van Rees ervoor, dat in de provincie kleine circulatiebanken tot ontwikkeling kwa-
men. Grote zelfgenoegzame banken, zoals de Nederlandsche Bank, keerden geen rente uit
op depots en haalden hooghartig de neus op voor de spaarcenten van de kleine spaarder.
Kleine banken waren beter geequipeerd om die kleine bedragen tegen geringe vergoeding
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wei aan te trekken en als krediet weer te verspreiden over de gehele bevolking.t" De kleine
banken, die niet aan vaste regels gebonden zijn zoals bijbanken of agentschappen, waren
door een grotere plooibaarheid tot een betere en efficientere dienstverlening in staat

In een afzonderlijk hoofdstuk viel Van Rees ook de opvatting aan als zouden vrije banken
door hun uitgifte een bedreiging vormen voor de stabiliteit en soliditeit van het betalingsver-
keer. Voor de hoogleraar was een systeem van vrije banken zeer wei mogelijk, mits de inwis-
selbaarheid van het bankbiljet gegarandeerd was. AIleen zo kon een bank het vertrouwen van
het publiek winnen en behouden. Wanneer banken te veel bankbiljetten tegen een te lage
rente zouden aanbieden, wekte dat slechts wantrouwen bij de consument. In ieder geval zou-
den bankbiljetten die niet produktief aangewend konden worden, terugvloeien in de kassen
van de banken, hetzij als depot, hetzij tot delging van bestaande schulden. Een punt van ver-
warring en misverstand in de Memorie van Toelichting yond de hoogleraar spreken uit het
door elkaar halen van de begrippen papiergeld en bankbiljetten. Muntbiljetten waren papier-
geld, in tegenstelling tot bankbiljetten."? Het muntbiljet moest in betaling aangenomen wor-
den, de laatste konden geweigerd worden. Echter, door zijn bijzondere en bevoorrechte posi-
tie nam het bankbiljet meer en meer de vorm van papiergeld aan. Volgens Van Rees mocht
en kon het vertrouwen in een bankbiljet niet berusten op de toezeggingen van de regering,
maar moest zijn grond vinden in publiek vertrouwen. Dit krediet hoorde gebaseerd te zijn op
kennis van en inzicht in de feitelijke situatie van de financiele toestand van de Bank. Uit
publiek gemaakte cijfers moest duidelijk worden, dat de voorraad edelmetaal van een bank
voldoende was om aan haar uitstaande verplichtingen te voldoen.

Een laatste punt van kritiek op de conceptwet van 1863 betrof volgens Van Rees de te nauwe
band tussen de Bank en de regering. Officieel lOU de regering de minimaal vereiste metaal-
dekking moeten vaststellen. Lag het niet voor de hand, dat op het Ministerie van Financien
eenvoudigweg de kennis ontbrak om die taak naar behoren te vervullen? Het enige wat dit
ministerie in deze kwestie kon doen was blind varen op het kompas van de Bankdirectie. Ver-
der lOU de Bank zich belasten met de functie van agent van 's rijks schatkist. Van Rees consta-
teerde een dreigende verstrengeling van belangen tussen overheid en Bank.l" Toch moest hij
aan het einde van zijn betoog concluderen, dat er, gelet op de onverwoestbare reputatie van
de Nederlandsche Bank, niet werkelijk plaats zou zijn voor een tweede bank van dat formaat.
Wel voorzag hij goede kansen voor klelnere(circulatiejbanken in steden buiten Amsterdam.
In zijn artikel in 'Volksvlijt' had de hoogleraar uit Utrecht bedekte kritiek op zijn coliega Vis-
sering uitgeoefend. Die had zich in zijn artikel in 'De Gids' van mei 1863 uitgesproken voor
handhaving van het monopolie. De Leidenaar is daarop in de pen geklommen om de
Utrechtenaar op zijn beurt w.eer van repliek te dienen. In 'De Gids' van november 1863229

stelde Vissering, dat hij in genen dele een blind voorstander was van monopolieposities. Hij
stond voor vrijheid op bancair terrein, maar dan ingebed in een deugdelijke wetgeving. Zo
zou de Nederlandsche Bank in staat zijn haar 'exceptionele positie als magtige centrale instel-
ling te handhaven'. Er stonden grote belangen op het spel, zoals Vissering ook in mei bena-
drukt had. Het moest mogelijk zijn onder aile omstandigheden het 'handelskrediet' op
niveau te houden en ook het vertrouwen in de papiercircuiatie moest ongeschokt blijven in
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tijden van politieke of andersoortige crisi~.!!ODe discussie over de bankkwestie beperkte zich
te zeer tot de vraag pro of contra het concurrentiebeginsel. Dat was niet de hoofdzaak, daar
draaide het in de discussie in wezen niet om.

Er was in de financiele wereld wel degelijk sprake van concurrentie, ook aan de aanbodzijde.
Dagelijks boden Amsterdamse kapitalisten en bankiers, Rotterdamse kassiers, assurantiemaat-
schappijen en nog anderen om strijd hun kapitaal aan op de beurs. Aan de aanbodzijde was
de concurrentie voor het verschaffen van kredieten bijkans ongelimiteerd en dat kon uiter-
aard niet gemonopoliseerd worden. Aan de vraagzijde lag de zaak anders. Aan het niveau van
de kredietverlening waren weI degelijk grenzen. Het probleem en de kern van de discussie
over de bankkwestie betrof de verantwoorde afbakening van die grens. Voor Van Rees was de
grens de publieke controle door openbaarmaking van de gegevens. Dit ging Vissering veel te
ver. De hoogleraar vroeg daarom aandacht voor de verschillende bronnen waaruit de krediet-
verlening door banken voortvloeide.
Deze financiele instellingen konden zich daartoe op drie manieren de middelen verschaffen:
a. het uitgeven van verhandelbare en rentegevende obligaties; b. het aantrekken van tegoe-
den, al dan niet tegen rentevergoeding en c. het uitgeven van bankbiljetten. De eerste twee
transacties vonden plaats tussen individuen en waren dus ieders eigen verantwoordelijkheid.
Hoe anders lagen de zaken bij het bankbiljet. Hier ging het niet langer om het individueIe
voor- of nadeeI, maar om het algemene belang. Daarom moest de vrijheid om circulatieban-
ken op te rich ten beperkt worden. Het ging er niet om monopolies in het leven te roepen,
maar om over het algemeen belang te waken. Vissering noemde dit dan ook - onder verwij-
zing naar N.G. Pierson - een politiemaatregel.t" Om politiemaatregelen te effectueren diende
men voorwaarden op te leggen met als gevolg dat monopolistische elementen binnenslopen.

Vissering motiveerde zijn voorkeur voor inperking van de vrijheid door te verklaren weinig
vertrouwen te hebben in de zuiverende werking van de markt. Natuurlijk zouden onbetrouw-
bare circulatiebanken op den duur door de markt geweerd worden, maar de vraag was natuur-
lijk wanneer. De hoogleraar was bang, dat dat op een te laat tijdstip zou gebeuren. Onder ver-
wijzing naar een artikel in de 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' van 5 september 1863
betoogde de Leidenaar, dat er onder normale economische omstandigheden geen gevaar
bestond voor een overdreven circulatie. Dit was weI het geval in de laatste fase van de hoog-
conjunctuur, wanneer de vraag naar kredieten uit speculatieve overwegingen onverantwoorde
vormen aannam. In de algemene euforische roes konden banken de verkeerde beslissingen
nemen. Sloeg de conjunctuur om, dan zouden deze banken in liquiditeitsproblemen komen.
Meer dan normaal het geva1 is, zouden clienten hun papier dan voor metaal inwisselen en
banken zouden daarop gedwongen worden hun betalingen te staken.t" Een algemene wettelij-
ke regeling kon nooit adequaat zijn om deze gevaren bij een vrij stelseI weg te nemen.
Het afwijzen van de denkbeelden van Van Rees impliceerde weer niet, dat Vissering een gehar-
nast tegenstander was van enige vrijheid op circulatiegebied. Hij ondersteunde in dezen het
idee van zijn Utrechtse collega om op lokaal of regionaal niveau kleine banken op te richten,
afgestemd op de specifieke behoeften van de omgeving. Hij voegde er onmiddellijk twee voor-
waarden aan toe. De Nederlandsche Bank moest haar positie als 'magtige centraal-instelling'
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handhaven en, ten tweede, het bankstelsel moest, juist omdat het hier een zaak van publiek
belang betrof, in een wettelijk kader gepast worden. In zo'n algemene wet zouden voorwaar-
den vervat kunnen worden, waaraan bij oprichting van een circulatiebank voldaan moest wor-
den. Dat was nodig, omdat een bank niet een doorsnee naamloze vennootschap was. De
deugdelijkheid van de circulatie was een landsbelang en dus had de wetgever hier bijzondere
verplichtingen en bevoegdheden.t"

De hoogleraar uit Utrecht liet zich niet onbetuigd en reeds in 'De Economist' van november
1863 formuleerde hij kort zijn repliek.P' Hij richtte zijn aandacht vooral op de status van het
bankbiljet Voor Van Rees was er geen fundamenteel verschil tussen het bankbiljet en andere
kredietdragers, zoals wisselsen assignaties. Waarom was er voor het bankbiljet dan een bijzonde-
re behandeling noodzakelijk? Misschien omdat er historisch gezien vaak te nauwe banden had-
den bestaan tussen banken en overheden. Dat leidde ertoe dat banken aan de overheden in ruil
voor verleende voorrechten grote voorschotten in bankbiljetten verleenden. Op het moment
dat zij niet meer in staat bleken die in te wisselen, werden zij van die verplichting vrijgesteld.
Bankbiljetten werden zo meer en meer papiergeld en konden dus naar willekeur uitgegeven
worden. Dit was slecht voor het imago van het bankbiljet Om nu de goede naam van het biljet
te versterken en uit zorg voor het algemeen belang waren overheden een beleid gaan voeren,
dat zijvroeger uit eigenbelang hadden aangehangen. Zij perkten de vrijheid van het bankwezen
in. Van Rees eindigde zijn betoog met de verzuchting, dat het beter ware geweest, indien over-
heden zich net zoals in geval van het boekkrediet en de wisselsnergens mee bemoeid hadden.

3.2.5.4 N.C. Pierson

In 1863 verscheen 'De toekomst der Nederlandsche Bank' van de hand van de 24jarige N.C.
Pierson, lid van de firma Beckman en Pierson. Met het publiceren van deze brochure vestig-
de deze autodidact in een klap zijn naam als econoom en hij legde daarmee de basisvoor zijn
latere carriere binnen het bankbedrijf, die hij zou afsluiten als President van de Nederland-
sche Bank. 255 Deze verhandeling werd gerecenseerd door prof. mr J.T. Buijs, wiens 'Cevierd
Monopolie' onderwerp van kritiek van Pierson was.

Zonder veel omhaal van woorden poneerde Pierson zijn opvatting, dat de liberale minister er
verstandig aan had gedaan een behoudend concept op te stellen. Voor de auteur was het
zonneklaar, dat mededinging op het gebied van handel en nijverheid niet hetzelfde was als
concurrentie tussen banken. Het waren onvergelijkbare grootheden. Zoals elke handelscrisis
aantoonde, kon rivaliteit tussen circulatiebanken een verwoestende uitwerking hebben. Het
grote verschil tussen handel en nijverheid enerzijds en het circulatiebankwezen anderzijds
lag hierin, dat indien de eerste twee zich maar tot hun stiel beperkten, het algemeen belang
niet geschaad kon worden. Maar dat uitgangspunt ging niet op voor het bankwezen. Door
zich te intensief aan haar bedrijf over te geven konden catastrofes ontstaan.
Natuurlijk stond het iedereen vrij banken op te richten. Maar de grote vraag bleef of'vrijheid
van papieruitgifte het middel was om goedkoop krediet te verschaffen of dat dit het alge-
meen belang schaadde.
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N.G. Pierson startte zijn betoog met een uitweiding over de twee voornaamste theorieen van
dat moment: de currency theory en het banking principle. De kern van beide theorieen was de
status van het bankbiljet Pierson weigerde tussen beide te kiezen.P" Voor zichzelf definieerde
N.G. Pierson de vraag 'wat is geld?' als voigt: 'alles is geld wat eene schuld volkomen likwi-
deert' .1!7 Geld was in zijn ogen papier, gemunt geld of een rekening-couranttegoed. Bij een te
royale kredietverlening kon een te grote kasruimte gecreeerd worden. Het deed er Diet toe
of deze tegoeden neersloegen in de vonn van deposito's bij banken of als bankbiljetten in
handen van de clienten bleven. Dit was afhankelijk van de mares in een bepaald land. 'Deposi-
to's zijn bankbiljetten, behoorende aan het publiek, in handen van de Bank. Circulatie bete-
kent: bankbiljetten, behoorende aan het publiek, in handen van het publiek zelf.%!8In beide
gedaanten konden deze tegoeden de 'speculatiezucht' bevorderen. Wie er nu van uitging,
dat de uitgifte van bankbiljetten gelimiteerd was, moest dus ook aannemen, dat de vonning
van deposito's of rekening-couranttegoeden aan een grens gebonden zou moeten zijn. De
praktijk van alledag bewees echter het tegendeel. Banken waren als een logisch gevolg daar-
van wei degelijk in staat een situatie te creeren die speculatiezucht versterkte. Ook bestreed
Pierson de opvatting als zouden bankbiljetten die gebruikt werden om schulden te delgen,
geen invloed kunnen uitoefenen, zoals de aanhangers van het banking principle meenden.
Immers, voordat de biljetten bij de Bank terugkeren, kunnen daarmee taIloze transacties
afgesloten worden.f"

Op basis van de veronderstelling, dat de uitgifte van bankbiljetten, onder bepaalde omstan-
digheden, schadelijk zou kunnen zijn voor het algemeen belang, meende Pierson dat on be-
perkte concurren tie op dit terrein uit den boze moest zijn. Welke wijsheid van beleid zat er
achter om pure giro- en depositobanken, waarvan bekend was dat ze bij verkeerd beleid veel
kwaad konden aanrichten, nog een extra wapen in handen te geven? Het mocht toch voor de
hand liggen, dat een verantwoorde overheid hiervoor terugdeinsde? De beperking van het
recht op circulatie betekende niet het bevoorrechten van de enkeling, maar moest gezien
worden als een politiemaatregel om de burger van een goed geordend kredietstelsel te voor-
zien. Een bijkomend voordeel van het privilege was - en hier keerde Pierson zich recht-
streeks tegen Buijs - dat de Bank vrij was van concurrentie, die 'banken slaven van elkaar
maakt'. Die afwezigheid van concurrentie moet dan wei gekoppeld worden aan de nodige
publiciteit, ofwel de Nederlandsche Bank moest in woord en geschrift opening van zaken
geven.l4<l

3.2.5.5 Buijs contra Pierson

Natuurlijk voelde Buijs zich geroepen op de min of meer verhulde aantijgingen te reageren.
Hij deed dit in slechts enkele pagina's en verontschuldigde zich daarvoor. Een belangrijke
brochure als die van Pierson verdiende meer, maar ja, de behandeling van de conceptwet in
de Kamer was aanstaande.
Voor we ingaan op de kritiek van Buijs, besteden we aandacht aan een anoniem pamflet. In
de eerste plaats, omdat Buijs er zijdelings naar verwees, maar vooral omdat de anonieme
auteur (de jurist mr A.E. Moltzer, werkzaam op de secretarie van de Nederlandsche Bank'")
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een betoogtrant hanteerde, die volstrekt afweek van de geleerde betogen van de overige dis-
cussianten. De redeneertrant van Anonymus is lichtvoetig en gebaseerd op ervaring en com-
mon sense, eerder dan op kennis van economische en monetaire wetmatigheden.r" Zijn mot-
to luidde terecht: simplex sigillum veri.

Anonymus zette zich vooral af tegen Buijs zonder hem bij name te noemen. Herhaaldelijk
spreekt hij over de 'gevierde auteur' en het 'gevierde blad'. Anonymus was van begin af aan
duidelijk: het verlenen van het recht op uitgifte van bankbiljetten aan meerdere kredietinstel-
lingen heette een kwalijke zaak. Natuurlijk was het zo, dat op papier en in theorie bankbiljet-
ten 'schuldbekentenissen op zich en aan toonder' zijn en daarmee gelijk te stellen waren aan
ander handelspapier zoals wissels, promessen en kassierspapier. Er was echter een wezenlijk
verschil, en wel dat bankbiljetten door iedereen gebruikt werden en niet slechts door de han-
delswereld. Het grote publiek had geen boodschap aan de definitie van de deskundige. Voor
hem was het bankbiljet geld. De beste omschrijving van het bankbiljet leek voor de schrijver
dan ook die van fiduciair ruilmiddel.""

Als de deugdelijkheid van een ruilmiddel door het grote publiek in twijfel getrokken zou
worden, dan was de ellende niet meer te overzien. De consequenties waren verreikender dan
bijvoorbeeld in geval van het failleren van een handelshuis ten gevolge van onbetrouwnaar
handelspapier. Anonymus wees ook op het onvoorspelbare gedrag van het publiek. Dat was
het gevolg van een gebrek aan kennis. Enerzijds was het daarom bereid en geneigd om elk
biljet te accepteren.t" Anderzijds was er op dezelfde gronden weinig voor nodig paniek te
veroorzaken. Het geringste onbevestigde gerucht kon aanleiding geven tot een run on the
bank. Was het dan zo vreemd, dat de overheid geneigd was aparte regels in te stellen en was
het dan ook zo abject, dat diezelfde overheid de oprichting van circulatiebanken aan banden
wilde leggen? Niemand immers, zelfs niet de meest fervente voorstander van het laissez jaire,
laissez passer-ideaal, betwistte de overheid het recht om van de kwaliteit van's lands munt een
onderwerp van staatszorg te maken. Analoog daaraan verdient het bankbiljet, het fiduciaire
ruilmiddel, eenzelfde behandeling.t"

In de ogen van Anonymus was de houding van de voorstanders van oprichting van meerdere
circulatiebanken' tweeslachtig. Allen verwierpen een bijzondere wet voor elke oprichting,
waar ze een wet van algemene strekking afdoende achtten. Maar alle voorstanders betoog-
den, dat de Nederlandsche Bank de eerste en voomaamste lOU blijven, de centrale kredietin-
stelling. Nieuwkomers zouden ten hoogste de status van provinciale grootheid bereiken en
slechts in de schaduw van de Nederlandsche Bank zelf kunnen werken. Er bestonden dus
geen bezwaren tegen de feitelijke situatie, dat zij de eerste viool speelde, maar wel tegen de
juridische consequenties die aan deze situatie waren verbonden. Bovendien was er in het
wetsontwerp volgens de auteur geen sprakevan een monopoliesituatie. De wet liet immers de
mogelijkheid open om bij haar (de Bank) in gebreke blijven of om bij veranderende oms tan-
digheden een tweede circulatiebank op te rich ten. Wat de wet onmogelijk maakt, is concur-
rentie in het belang van de uniformiteit van het fiduciair ruilmiddel en niet in het belang van
de Bank'"
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J.T. Buijs had duidelijk weinig waardering voor de wijze van redeneren van Anonymus, getui-
ge de verzuchting aan het einde van zijn bijdrage in de discussie van 26 oktober 1863.247 De
verzuchting had be trekking op de opmerking van de schrijver, dat de Bank vijftig jaar goed
had gefunctioneerd en dat er derhalve weinig aanleiding was om de regels te veranderen:

, Het argument komi nee,. op het veiligheidsrrwtief waarvan ik dikwijls onder theowgen hoorde gewa-
gen: gewof uit ooonichtigheid; want een ongegrond gewof is stellig minder gevaarlijk dan een niet
gegrond ongewof Ongeveer eveneens is he: met de vrije banken gesteld: als wij ze weren zullen ze ons
zeker geen kwaad doen. Ik capituleer tegenooer deze beide argumenten. '248

Voor Buijs is het meningsverschil tussen hem en Pierson in de kern tot twee punten terug te
brengen. De invloed die velerlei bankpapier kan hebben ten eerste op de circulatie en ten
tweede op de speculatiezucht In zijn 'Gevierd Monopolie' had Buijs a1s mening geventileerd,
dat een willekeurige uitgifte van papier nooit tot chaos en depreciatie van het 'circulerend
medium' lOU kunnen leiden. Een surplus zou automatisch naar de bron terugkeren. Volgens
Pierson lOU dit in Nederland in tegenstelling bijvoorbeeld tot Engeland of de Verenigde Sta-
ten niet gebeuren. In Engeland, waar iedere handelaar zijn kas bij de bank aanhoudt, werd
een teveel bijgestort op de rekening-courant of als deposito vastgezet. In Nederland beston-
den deze gewoonten nog niet. Hier hield de zakenman zijn kas onder zich en dus kon het
weI gebeuren, dat banken een onnodig grote hoeveelheid in circulatie brachten.

De hoogleraar uit Utrecht yond deze redenering niet zuiver. Want als de handeIaar het
papier in handen hield, dan lOU deze laatste het eens zijn met het beleid van bankier Pier-
son. Buijs vroeg ook aandacht voor een verschil tussen circulerend medium en circulatie.
Onder het Iaatste verstond de hoogleraar slechts dat gedeelte van het circulerend medium,
dat echt in circulatie is. Een zakenmandie zijn ontvangen biljetten niet opnieuw in circulatie
bracht, maar onder zich hield, deed in wezen hetzelfde als de bankier: oppotten is onttrek-
ken aan de circulatie. Bij ontpotting zijn er dan weer twee mogelijkbeden: ofwel het publiek
accepteerde het of weigerde het en in beide gevallen kon het bankbiljet geen onheil aanrich-
ten. Daarom blijft dit uitgangspunt van de school van het banking principle overeind.
Natuurlijk had Pierson gelijk, wanneer hij beweerde, dat bij uitgifte sprake was van kasverrui-
mingo Maar wat dan nog? Zoiets deed elke circulatiebank; daar kleefde op zich geen bezwaar
aan, zolang er maar geen sprake was van misbruik. Men moest steeds de voor- en nadelen van
kredietverlening tegen elkaar afwegen. En was het verlenen van kredieten in de vorm van bank-
biljetten niet beter dan dat te doen op basis van tegoeden bij een deposito bank? Het bankbiljet
genoot immers vertrouwen in brede lagen van de bevoIking, maar stonden depositobanken in
een zo goede geur? Deze laatste moesten een hoge rente vergoeden om gelden aan te trekken.
De vraag bleef of hun naam gebaseerd was op soliditeit of op aantrekkelijke aanbiedingen. Was
het niet zo, dat de te vergoeden rente over depots banken in de verleiding kon brengen met
deze tegoeden te speculeren? Daarvan waren toch voldoende voorbeelden voor handen?

Is het zo, zo vroeg Buijs zich resumerend af, dat de overheid door het monopolie van de cir-
culatiebank de con curren tie in het bankiersbedrijf kon smoren? Neen toch!! Die con curren-
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tie was er altijd geweest en ze was in de laatste tijd nog heviger geworden, getuige de opkomst
van nieuwe kredietmaatschappijen. En wat moest men niet denken van allerlei vormen van
individueel krediet, de vele soorten handelspapier of het boekkrediet? Concurrentie was een-
voudigweg niet uit te bannen,
De heer Buijs stemde in met de stelling van Pierson, dat het beginsel van vrije handel niets zei
over de deugdelijkheid van het systeem van vrije circulatiebanken. Maar toch wilde hij nog-
maals aandacht vragen voor h~t heilzame element van het strenge toezicht door de belangheb-
benden zelf. School nu niet in het monopolie het gevaar, dat het publiek vergat de Bank kri-
tisch te volgen met alle gevolgen van dien? Immers, de overheidscontrole liet bij de huidige
voorstellen te wensen over. Buijs haalde met instemming de opvatting aan, verkondigd door
de anonieme brochureschrijver. De burger anno 1863 beschouwde bankbiljetten als geld,
maar hij bestreed de conclusie, dat de situatie maar bij het oude moest blijven, omdat afwij-
king daarvan voor paniek kon zorgen, Ervaringen bij de Oosterburen maakten duidelijk, dat
de burger zeer goed onderscheid wist te maken tussen de talloze aangeboden biljetten.

am nu te verhinderen, dat elke recent opgerichte kredietinstelling met de uitgifte van papier
aan toonder lOU starten, lag het voor de hand, dat er naar waarborgen gezocht werd. Deze
moesten volgens Buijs dezelfde zijn als die welke opgelegd waren aan de Nederlandsche
Bank, met een bijzondere nadruk op zaken als publiciteit (openbaarheid van gegevens) en
voldoende kapitaal. Met kapitaal bedoelde Buijs dan waarborgkapitaal. Het vermogen dus
om tijdelijke liquiditeitsproblemen te boven te komen. De hoogleraar betoonde zich ook
voorstander van gedeeltelijke metaaldekking van de uitstaande schulden, al wilde hij niets
definitiefs zeggen over de verhouding.

3.2.5.6 De wisselkoers en de Bank

In augustus 1863 verscheen een opvallend artikeltje in 'De Economist'. Het trok vooral de
aandacht door de keuze van het onderwerp in relatie tot de bankquaestie. Een bijzonderheid
was, dat het stuk met ondertekend was.
De schrijver van het artikel met de titel 'Is de vrijheid van de papieruitgifte wenselijk?' bleek
mr J.F.B. Baert te zijn. Hij schreef in deze periode over het bankwezen in Nederland en
besteedde daarbij veel aandacht aan de publikaties van de Nederlandsche Bank. In het dage-
lijks leven was hij daar werkzaam op de Secretarie.l"
Mr Baert toonde zich in zijn bijdrage aan de discussie een verklaard tegenstander van het
principe van vrije circulatiebanken. In zijn ingezonden mededeling wees hij op een gevaar,
dat door de overige discussianten niet of nauwelijks belicht werd. Een overvloedige papieruit-
gifte had niet alleen tot gevolg, dat binnenlands de verhouding tussen papier en metaal ver-
stoord werd. Nee, het gevaar lag vooral besloten in de daling van de wisselkoers met het bui-
tenland met als gevolg het wegstromen van het metaal naar elders. Het bewijs bij uitstek, dat
het geld in omloop deprecieerde, vormde deze aanhoudende uitstroom van edelmetaal/" De
circulatie kon op meerdere manieren overvoerd raken. De meest voor de hand liggende
manier was het in omloop brengen van nieuwe munten of biljetten. Het was in de ogen van
Baert een vereiste, dat de omvang van de circulatie in verhouding tot die van de handelsbe-
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trekkingen geregeld werd. Een maatstaf om vast te stellen of de verhoudingen in orde waren,
was de stand van de wisselkoersen. Stond de wisselkoers op het buitenland hoog, dan kon dit
als bewijs dienen, dat de verhoudingen in orde waren. Zelfs mocht er uit afgeleid worden, dat
er nog ruimte was voor een vermeerdering van de geldhoeveelheid. Stonden de koersen laag,
dan was dat een aanwijzing voor een minder goede verhouding. De remedie lag dan in een
vermindering van de geldhoeveelheid.

Tot zijn verdriet moest mr Baert vaststellen, dat bankiers deze gulden regel niet altijd in acht
namen, vaak met negatieve consequenties voor de buitenwereld. Te vaak hadden ze uit het
oog verloren, dat de circulatie te groot kon zijn, niet louter door een extra uitgifte, maar ook
door het teruglopen van de maatschappelijke behoefte aan munten of biljetten. In onderha-
vige gevallen hadden verantwoordelijke banken, zoals bijvoorbeeld de Bank of England, geen
poging gedaan de geldsomloop te verkleinen door het disconto te verhogen.
Ervaringen op dat terrein in het buitenland en met name in Engeland hadden geleerd, dat
wanneer er meerdere (provinciale) circulatiebanken bestonden, het zeer moeilijk bleek om
een verstandig wisselkoersbeleid uit te voeren. Sterker nog, door hun zelfstandig optreden
hadden deze banken vaak het beleid van de Bank of England in de wielen gereden. Bij het ten
uitvoer brengen van hun eigen policy hadden de provinciale circulatiebanken vaak meer aan-
dacht voor de solvabiliteit van de kredietvragers dan voor de eisen van een gezonde geldsom-
loop.
De directie van elke afzonderlijke bank had bovendien nogal snel de neiging te veronderstel-
len, dat de invloed van haar papieremissie op het totaal te verwaarlozen was. Daar kwam nog
het gevoel bij, dat als men vrijwillig de circulatie beperkte, de concurrentie daar dan de zoete
vruchten van lOU plukken. Door deze houding balanceerden bankiers in hun circulatiebeleid
voortdurend op de grens van het toelaatbare en was steeds het gevaar van een forse tegenslag
aanwezig. Een enkel faillissement kon de stemming doen keren tegen het papier van alle
banken.

Natuurlijk had Buijs gelijk met zijn stelling, dat de markt niet overvoerd kon raken met datge-
ne waar geen behoefte aan was. En inderdaad, oJ?den duur lOU de markt een teveel aan geld
weren. Baert vroeg zich echter af of de prijs van dit selpregulating principle niet te hoog was:
handelscrises en bankfaillissementen. Hij pleitte daarom voor eenheid in circulatie als het
meest probate middel tegen rampen en crises.

3.3 Het conceptwetsontwerp in de Kamer

Op 7 juni 1863 werd het desbetreffende wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, maar
het kwam in dat lopende parlementaire jaar niet meer aan behandeling toe. Overeenkomstig
de toen heersende moreswerd het on twerp in het begin van het volgende zittingsjaar opnieuw
mgectiend. In oktober 1863 werd het ontwerp allereerst in de afdelingen besproken.>' Een
Commissie van Rapporteurs bracht vervolgens op 16 oktober een Voorlopig Verslag uit.252 Na
kennisneming hiervan stelde minister Betz zijn Memorie van Antwoord op.
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3.3.1 Bet Voorlopig Verslag

Uit het Voorlopig Verslag wordt duidelijk, dat de meningen over het wetsontwerp verdeeld
waren.t" Eveneens blijkt, dat de politici voor de argumentatie zwaar leunde op de publieke
discussie.
Een grote minderheid van de deelnemers aan de opstelling van het Voorlopig Verslag pleitte
voor een meer algemene regelgeving in plaats Van de voorliggende voorstellen. Een monopo-
lie achtte men in strijd met de geest van de tijd, eerlijke concurrentie daarentegen zou heil-
zaam zijn voor handel en nijverheid. Evenals eerder genoemde tegenstanders van het wets-
ontwerp, getuigde ook in deze discussie de minderheid van hun onvoorwaardelijke
vertrouwen in de zuiverende werking van de markt.

In het verslag klonk grate waardering voor het vele goede werk van de Nederlandsche Bank,
met die beperking dat zij haar mogelijkheden niet ten volle benut had. Zij was als disconto-
en beleningsbank achtergebleven. Concurrentie zou het krediet minder duur maken, mis-
schien wel een heel procent, zoals Wijnne voorgerekend had. Dat zou een positieve stimulans
betekenen voor handel en nijverheid in Nederland, die best een steuntje in de rug konden
gebruiken. Tegelijkertijd zou op deze wijze de Credits Mobiliers de wind uit de zeilen genomen
worden. Voorstanders van het wetsvoorstel zagen juist in de opmars van het Credit Mobilier
aanleiding om te pleiten voor grote ornzichtigheid bij het al of niet toelaten van concurren-
tie. Felle con curren tie maakte slachtoffers onder de naieve en goedgelovige burgerij.i"

Inhoudelijk stelde het Voorlopig Verslag weinig voor. Soms doen de gebruikte argumenten
wel erg naief aan. Voorstanders van de voorliggende strakke regelgeving veronderstelden, dat
een hoge mate van openheid over de gang van zaken binnen het bedrijf door publikatie van
de balans, geen afdoende wapen was voor een succesvolle controle. Hoe zou men, zo vroegen
ze zich af, al die zelfstandige circulatiebanken kunnen controleren op het feit of zij in hun
kredietverlening niet verder gingen dan het toegestane belenen of disconteren en of zij mis-
schien zelfs blanco kredieten gaven? De Nederlandsche Bank was in hun ogen vrij van elke
verden king .25S

De opvatting, dat de Nederlandsche Bank geleid werd door meer dan uitmuntende mensen
en dat de Bank dus daarom haar voorkeursbehandeling verdiende, weerklonk ook bij voor-
standers van het monopolie zoals Vissering en Moltzer, maar eveneens bij minister Betz in
zijn Memorie van Antwoord. Natuurlijk gaf dat tegenstanders de gelegenheid om te stellen,
dat wat thans het geval was, geen garantie voor de toekomst vormde.

3.3.2 Memone van Beantwoording

Minister Betz opende zijn Memorie van Beantwoording met de bemerking, dat aan het wets-
ontwerp en de Memorie van Toelichting het uitgangspunt ten grondslag lag, dat de Neder-
landsche Bank uitstekend gefunctioneerd had gedurende de eerste vijftig jaar van haar
bestaan. Op grand daarvan had de minister aangenomen, dat de Bank met enige aanpassing
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aan het huidige tijdsgewricht uitstekend geschikt zou zijn om de belangrijke taak van het
bewaren van de eenheid in circulatie te bewaren. Toch leek het de minister raadzaarn de
mogelijkheid van meerdere circulatiebanken wettelijk vast te leggen.!56

Ter verdediging van zijn afwijzing van het voorstel voor zelfstandige region ale circulatieban-
ken voerde Betz aan, dat het hem ongeloofwaardig voorkwam, dat regionale kredietverlening
door meerdere banken beter zou zijn dan door een centrale bank die landelijk dezelfde bil-
jetten in omioop bracht die overal gelijkelijk te waarderen waren. Concurrentie op dit terrein
zou in zijn optiek slechts tot fluctuaties en verwarring leiden en daar waren noch handel
noch nijverheid mee gediend. Natuurlijk waren er op dit moment vele soorten handelspapier
in omloop, maar het bankpapier verschilde in een cruciaal opzicht van het overige waardepa-
pier. Het kwam in elke laag van de bevolking terecht en werd mer ook gebruikt. Het kwam
dus ook in handen van mensen die geen oordeel konden uitspreken over de soliditeit van het
papier. Het was de bedoeling, dat het bankbiljet bleef circuleren. Pas bij wantrouwen werd
het ingewisseld. De overheid diende daarom te waken over de belangen van de gewone man
en het algemene belang. Het was een vanzelfsprekend voordeel, dat de agentschappen zich
gesteund zouden weten door de door iedereen hogelijk gewaardeerde en vertrouwde Neder-
landsche Bank.
Er was nog een generiek verschil tussen het bankbiljet en het overige handelspapier. Dat laat-
ste verdween uit de circulatie spoedig na de vervaldag. Handelspapier als wissels en coupons
circuleerde bovendien in beperkte kring, meestentijds in die van de handel.

Betz erkende, dat de tijdgeest slecht monopolies verdroeg, maar dat wilde niet zeggen, dat
elk monopolie uit den boze was. Hij hechtte zwaar aan de uitlating van tegenstanders van zijn
systeem, dat concurrentie een heilzame uitwerking had, 'mits slechts voorzorgen genomen
worden, dat deze (de concurrentie, CW) geene geheel verwerpelijke middelen te baat zou
nemen'J" Dat was in zijn ogen ondoenlijk. De middelen die in de concurrentiestrijd werden
aangewend, konden op velerlei wijzen verwerpelijk zijn of aldus worden geinterpreteerd. Een
effectieve controle daarop was onmogelijk.
Natuurlijk, zo stemde de minister in, was niet elke handelscrisis te wijten aan of een gevolg
van medeplichtigheid van banken aan speculaties. En natuurlijk regelde de markt vraag naar
en aanbod van bankbiljetten. Maar men mocht nimmer uit het oog verliezen, dat er tijden
waren, waarin het publiek zelf om meer vroeg dan economisch verantwoord was. Er waren
immers periodes van economische overspanning, waarin handelaren en ondememers oog
kregen voor zaken waaraan men zich onder normale omstandigheden nooit zou wagen. Ban-
ken konden in dergelijke omstandigheden een kwalijke rol spelen door de gevraagde kas-
ruimte of krediet te verschaffen. In een dergelijke roes werd van de circulatiebank een afstan-
delijke houding gevraagd. Het was zeer de vraag of een zodanige attitude van een
circulatiebank gevraagd kon worden bij scherpe onderlinge con curren tie.

Het bevreemdde de minister overigens, dat niet aileen vriend, maar ook vijand de uitstekende
reputatie roemde van de Nederlandsche Bank. Hij vroeg zich daarom hardop af of de concur-
rentie wei enige kans had tegen een dergelijke instelling, behalve dan door in te spelen op de
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kredietvraag in tijden van overspanning. Het Voorlopig Verslag verwachtte door de concurren-
tie een rentedaling van maar liefst een procentpunt. De minister bedacht, dat in de eerste
plaats eigenlijk de economische situatie de prijs van het krediet dienden te betalen. De markt
was voor alle banken leidraad. Een kunstmatige' verlaging lOU ongetwijfeld negatief voor han-
del en nijverheid uitpakken. Alles in ogenschouw nemend kon de minister niet anders dan
concluderen, dat er geen plaats was in Nederland voor meerdere circulatiebanken.f"

3.3.3 De behandeling in de Tweede Kamer

Ook tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Kamer, die aanving op 13 november
1863, verliep de discussie tussen voor- en tegenstanders langs de inmiddels bekende lijneri.

3.3.3.1 De voorstanders

Een van de deelnemers aan de discussie, het liberale kamerlid S. Cool,259ving zijn betoog aan
met de observatie, dat:

, de won, waaruit wij bij dergelijke economische vraagstukken gewoon zijn wijsheid te putten, eenig-
zins troebel schijnt geworden te zijn. Immers, vele celebrueiten op het gebied der staathuishoudkunde,
mannen, waamaar wij zoo gaame hooren, staan in deze quaestie tegen elkander over. Strijden zij
gewoonlijk onder een en dezelfde vaan; nu het bankwezen behandeld wordt, hebben zij zich in partijen
uerdeeld, .... '260

Cool trok de logische conclusie, dat de participanten in de discussie de gevolgtrekkingen van de
economische wetenschap voorlopig konden negeren. Verder vroeg hij zich af in hoeverre de dis-
cussie over de vrijheid in het bankwezen en op het gebied van papiercirculatie niet eerder een
gevolg was van de tijdgeest, dan gebaseerd op puur wetenschappelijke, economische overwegin-
gen. Immers, verkeerde Nederland op bancair gebied niet in een overgangssituatiei'"
De heer Cool vroeg zich af of het daarom niet verstandig was eerst de bestaande on twikkelingen
uit te laten kristalliseren alvorens de zuivere economische principes van vrije concurren tie te
laten prevaleren. Verder wees hij erop, dat het wetsontwerp in wezen niet tot doel had de positie
van de Nederlandsche Bank te beschermen, maar eerder dat van een gezonde geldsomioop. In
dit opzicht ging het niet om het belang van een enkeling, maar om een algemeen belang. Het
bankbedrijf onderscheidde zich in die zin van overige economische activiteiten, dat een faillisse-
ment van een (circulatie) bank een sneeuwbaleffect lOU hebben, met a1s gevolg de aantasting van
de kredietwaardigheid van alle andere banken. Daarenboven was het de taak bij uitstek van een
bank a1s de Nederlandsche Bank, om krediet te verschaffen in tijden van een hoge rentestan-
daard en van geldnood, wanneer de reguliere 'geldmannen' op hun kist gaan zitten.

Een andere ferme voorstander van de wet, de oud-minister van Financien, mr P.P. van Bosse,
benadrukte in zijn betoog het algemeen belang van een gezonde biljettencirculatie.t" Aantas-
ting van het vertrouwen daarin had gevolgen voor iedereen, niet slechts voor de gebruikers
ervan. Hij maakte daarbij zorgvuldig onderscheid tussen circulatiebanken en andere krediet-
of depositobanken. Ret omvallen van de eerste had juist door de uitgifte van bankbiljetten
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- welk recht de andere niet bezaten - een fuuikender invloed dan het omvallen van overige
banken. Het was in zijn ogen een ongeoorloofde zaak, dat banken hun biljetten aan de man
probeerden te brengen door een lager disconto te bieden. Ook bestond het gevaar, dat ban-
ken uit concurrentie-overwegingen papier ter disconto zouden aannemen, dat de Nederland-
sche Bank geweigerd had. De inmiddels dominante plaats van het bankbiljet in de gehele cir-
culatie maakte het in de ogen van de oud-minister een hachelijke zaak om te experimenteren
met leuke theoretische uitgangspunten van laissez. faire, laissez. passer. Ook Van Bosse waar-
schuwde voor toestanden zoals in Frankrijk, alwaar men geexperimenteerd had met een nieuw
stelsel van kredietverlening. De schrijver duidt mer op de Franse Credit Mobilier-beweging:

, Men heeft een aantal credietinsteilingen, ik zou haast durven zeggen als paddestoelen uit de grond
zien komen en allerlei oreemde zaken gehoord. Dan eens van behendige fusien van maatschappijen,
waarbij aan oude aandeelen hij de conversie in nieuwe, plotseling 40 of 50 per cent hooger waarde
werd toegekend. Dan eens hoorde men van apocryphe beursnoteringen; dan weer vernam men kritie-
ken van balansen, waarin werd aangetoond dat al de groote uitdeelingen die gedaan waren, hare
brim niet hadden in werkelijk behaalde winst, maar in een kunstmatige taxatie van waarden, die wel
gecreierd en genoteerd, maar nog niet geplaatst waren. ' 26J

Van Bosse sloot zich aan bij het standpunt van Cool. Nederland maakte een periode door,
waarin nieuwe financiele instellingen op het toneel verschenen. Was het niet beter eerst
maar eens af te wachten hoe deze banken zich ontwikkelden?
De mening van Van Bosse stond haaks op opmerkingen van de liberaal F.W.C. Blom,!&!die
een soort middenpositie innam. Hij was niet echt tegen de wet, maar wilde toch een enkele
verbetering aangebracht zien, voordat hij er zijn stem aan zou geven. Hij toonde zich een
voorstander van het duidelijk open laten van de mogelijkheden van concurrentie. Volgens
Blom was het geen ramp, dat in een land waar vele banken opereerden en het krediet daar-
door goedkoop was, er af en toe een enkele bank failleerde. Natuurlijk, dat gaf problemen en
ongemakken, maar wogen die op tegen grote voordelen van een ruime geldcirculatie en dus
goedkoop krediet? Spreker oordeelde van niet. Natuurlijk was er geen reden om het voortbe-
staan van de Nederlandsche Bank in twijfel te trekken, maar hij wilde er weI met enige
nadruk op wijzen, dat uit gepubliceerd statistisch materiaal bleek, dat bijvoorbeeld de in- en
uitvoer in de jaren tussen 1846 en 1859 met maar liefst 50% toegenomen waren. Het lag dan
toch voor de hand dat er, gezien de vermeerderde omzetten en toegenomen circulatie, plaats
en noodzaak was voor meerdere kredietinstellingen a la de Nederlandsche Bank.

3.3.3.2 De tegenstanders

Gemeenschappelijk in hun opstelling was, dat zij allen graag het element van de con curren-
tie in de wetgeving versterkt zagen. Het was ook opvallend, dat zij niet echt zware kritiek had-
den op het functioneren van de Nederlandsche Bank en dat allen het erover eens waren, dat
de Bank een dominerende centrale rol in het Nederlands bankbedrijf zou blijven moeten
spelen. Allen meenden ook; dat eventuele minder solide banken zichzelfwel zouden uitscha-
kelen. Zo was nu eenmaal de werking van het marktmechanisme. Verder kreeg de liberale
minister het verwijt te horen, dat 'he was a free trader with an exception'.
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Fel in zijn afwijzing van de wetsvoorstellen was mr].K. baron van Coldstein.t" Hij stelde, dat
de regering helemaal niet op een bestendiging van het monopolie van de Bank uit was, maar
veeleer op versterking van haar positie. In zijn ogen strekte het werkterrein van de Bank zich
onder de nieuwe wetgeving ook uit naar dat van de depositobanken. Hij verwees hiervoor
naar artikel 7 van het voorstel. Het ergste was in zijn visie, dat een monopolie de kiem in zich
draagt van nonchalance, zelfgenoegzaamheid en traagheid van handelen. Dit kon leiden tot
beschadiging van het algemeen belang. Volgens Goldstein hield de Bank een bedrag aan
kapitaal in kas, bijkans gelijk aan het bedrag aan circulerende bankbiljetten. Dat was ver
boven de geaccepteerde verh?uding van 1:3. Was het dan niet beter bij een evidente behoef-
te van handel en nijverheid banken tot ontwikkeling te laten komen onder een algemene
wetgeving zonder uitsluitend voorrecht van een onder hen?266

Voor de liberaal WA Viruly Verbrugge was het duidelijk, dat de positie van de Nederland-
sche Bank onaantastbaar was en niet zonder reden.t"

, Ik geloof dat er in elk land een groat brandpun: van crediet hoort te zijn, eene groote ster waarom
alle anderen zich been toentelen; eene ster die als het ware lieht aan alle andere meedeelt; een ster
waarin aile anderen zich kunnen uereenigm. '

Maar deze overheersende positie, nog versterkt door de wet, had als nadelige consequentie,
dat de Bank iedere andere bank kon maken of breken. Trouwens, de Bank was zo sterk en zo
formidabel, dat zij ook in geval van de meest vrije wetgeving korte metten zou maken met
iedere vorm van concurrentie. En dat terwijl de Nederlandsche Bank slechts kon profiteren
van de opgang van meerdere banken naast en rond haar. Het was niet alleen de wetgeving
die concurrentie uitsloot, het was evenzeer de houding van de Bank zelf.
Verbrugge verwierp ook de paternalistische houding van vele voorstanders van de wet. Het
individu hoefde niet beschermd te worden tegen manipulerende bankiers. De markt zelf zou
snel en efficient afrekenen met deze malafide figuren die ondeugdelijk papier in omloop
gebracht hadden. Hij bestreed ook het effect van de gevaren, verbonden aan het functione-
ren van meerdere circulatiebanken. Onder het aanhalen van buitenlandse en binnenlandse
deskundigen (Buijs) stelde Viruly Verbrugge, dat wetgeving geent diende te zijn op de nor-
male situatie, niet op die van crisis. Deze laatste betroffen abnormale tijden. Bovendien had
hij de indruk, dat de gevaren van meerdere circulatiebanken in tijden van crisis schromelijk
overdreven werden. Gegevens uit onder meer de Verenigde Staten leken eerder op het
tegendeel te wijzen. In normale omstandigheden verzekerden meerdere circulatiebanken
handel en industrie van een ruime circulatie en dus goedkoop krediet.

3.3.4 Minister Betz antwoordt de Kamer

In zijn antwoord aan de Kamer benadrukte minister Betz, dat het uiteindelijke doel van het
wetsontwerp was het verdedigen van de eenheid van circulatie.t" Volgens de minister waren
talloze landen op het westelijk halfrond jaloers op deze situatie in Nederland. In landen als
Belgie, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zou de soliditeit van de Nederlandsche Bank
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bijkans spreekwoordelijk zijn. En hier in dit land wilde men dit alles loslaten op grond van
theoretische uitgangspunten. Maar de zwakte van de theorie was volgens Betz 'dat de theorie
de zaak teveel in het afgetrokkene beschouwt zonder op de feitelijke toestanden te letten'.too

am zijn stelling te adstrueren verwees hij naar Schotland, Dit land werd steeds door de voor-
standers van vrije circulatiebanken aangevoerd als lichtend voorbeeld, De Schotse banken
leken echter in de optiek van de minister eerder depositobanken dan circulatiebanken. De
gemiddelde Schot deponeerde zijn kleine (spaar-)tegoed bij een bank en betaalde groten-
deels giraal. In Nederland maakte eigenlijk alleen de groothandel gebruik van de diensten van
bankier of kassier. De modale handelaar of particulier ging niet naar een bank. Een ander
opmerkelijk verschil was, dat in Schotland die kleine tegoeden rentedragend waren. De Schot-
se banken konden dat doen, omdat zij op hun beurt weer die tegoeden voor langere tijd kon-
den uitzetten. In Nederland was zoiets niet goed mogeIijk. De zakelijke tegoeden die bij een
bank gebracht werden, hadden een te hoge omloopsnelheid door de directe opvraagbaarheid.
De minister kon niet nalaten de spot te drijven met zijn opponenten uit de wetenschappelij-
ke wereld. Met name Buijs moest het ontgelden. Ietwat smalend constateerde Betz, dat wan-
neer puntje bij paalt]e kwam, de grootste voorstanders terugschrokken voor de consequenties
van hun eigen ideeen, Zo beschouwde Buijs het in zijn Voorlezingen beter in geval van een
bestaand monopolie succursalen op te richten als voorwaarde voor een overgang naar een
meer liberaal bankwezen.t" In feite was Betz' wetgeving liberaler, want die liet de oprichting
van meerdere banken te allen tijde open.
Overigens was minister Betz ervan overtuigd, dat er in den lande, ook onder de economen,
nogal wat verwarring bestond over de inhoud van het begrip 'concurrentie tussen kredietin-
stellingen'. Hij stelde vast, dat er een verschil bestond tussen con curren tie van instellingen en
van krediet. Concurrentie tussen instellingen was een mooi goed en de regering wilde die
graag bevorderen. Dat bleek ook uit haar daden. Niet langer probeerde men met artikel 37
van het Wetboek van Koophandel in de hand de oprichting van banken tegen te gaan. De
thans opgerichte of in oprichting zijnde banken of financiele instellingen concurreerden
direct met de Nederlandsche Bank op het gebied van disconteringen en beleningen. Daar
was niets op tegen. De regering wees echter concurrentie af op het terrein van de door ban-
ken zelf gecreeerde munten, nameIijk het bankbiljet. De minister verdedigde dit met een
beroep op het algemene belang.!"
Als voorbeeld gaf Betz het optreden van het Franse Credit Mobilier zonder die bij naam te noe-
men. Het was helemaal niet ondenkbaar, dat deze maatschappij een kantoor in Nederland
lOU openen met als enig doel bankbiljetten uit te geven. Betz verwees in zijn betoog naar de
opmerking van Van Bosse, dat deze Franse financiele ins telling zeer weI in staat was met
actien of andere waarden te manipuleren, am een marktaandeel te verwerven zouden tegen
zeer concurrerende prijzen beleningen en disconteringen aangeboden kunnen worden. De
crux van de kwestie was niet, aldus Betz, dat die bankbiljetten geweigerd zouden worden,
maar juist geaccepteerd. Immers, een acceptatie heeft uiteindelijk een grotere verstoring van
de circulatie (betalingsverkeer) tot gevolg, dan de overige banken met hun faciliteiten kun-
nen compenseren.!" Het resultaat was, dat het betalingsverkeer en de circulatie opgescheept
raakten met een bankbiljet van dubieuze kwaliteit. Immers, om te voorkomen dat er storin-
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gen zouden optreden, zouden andere financiele instellingen gedwongen worden deze biljet-
ten tot inwisseling te accepteren en wellicht ook om te voorkomen, dat de individuele consu-
ment met de brokken bleef zitten.

In zijn resume benadrukte minister Betz nogmaals met grote stelligheid, dat de overheid, en
zij alleen, verantwoordelijk was voor het bewaken van de kwaliteit van de geldcirculatie. Het
bankbiljet was als plaatsvervanger van de rijksmunt onderdeel van deze circulatie. Het was
dus niet meer dan logisch, dat de wetgever niet zornaar aan ieder die daarvoor belangstelling
had de vrijheid van emissie gaf. Daarin moest de nodige voorzichtigheid betracht worden.
Bovendien had het grote publiek er recht op, dat het zich niet hoefde af te vragen of een bil-
jet van goede kwaliteit was; het moest daar apriorivanuit kunnen gaan.27!

3.4 R.N.L. Mirandolle!"

Op 22 december 1863 werd het on twerp bij Koninkiijke Besluit tot wet verheven. Dat bete-
kende niet, dat ook automatisch de publieke discussie verstomde. Injanuari 1864 publiceer-
de R.N.L. Mirandolle zijn 'De nieuwe Regeling van het Bankwezen in Nederland' in 'De Eco-
nomist'. Het artikel was naar eigen zeggen geschreven uit onvrede met het verloop van de
discussie over de 'bankquaestie' tot dan toe. In zijn artikel woog hij opnieuw alle argumenten
pro en contra om tot een gedegen theoretische afweging te komen. In dat laatste was hij niet
helemaal succesvol en raakte hij af en toe verward in zijn eigen betoog.

In zijn aanhef concludeerde Mirandolle, dat de discussie rond 1863 een nieuw element ken-
de in vergelijking met 1838. Toen hoefde aileen maar aangetoond te worden, dat de Bank
aan bestaande verwachtingen voldeed. In de aanloop naar 1863 moest aangetoond worden in
welke zin het vigerende systeem zich positief onderscheidde van andere bestaande banksyste-
men. De he Ie discussie rond het octrooi ademde volgens de schrijver een grote dosis ondui-
delijkheid. Te weinig was duidelijk geworden waarom het bestaande systeem beter was. Voor-
standers van de status quo hadden zich te defensief opgesteld met een verwijzing naar de staat
van dienst van de Bank en het grote bedrag aan kredieten, door haar besteed. Te weinig was
gepoogd om wetenschappelijk duidelijk te maken, dat het vrije bankwezen niet onweerleg-
baar beter was dan het centrale. Het was toch zonnekiaar, dat voor het systeem van centrale
papieruitgifte vele positieve argumenten aan te voeren waren. Zodoende lOU het systeem ook
verlost kunnen worden van de hatelijke lading van het woord 'monopolie'i'"

Voor de auteur van het artikel was het zonder meer duidelijk, dat 'Daar waar niet meer dan
een kan handelen, zonder dat het algemeen schade lijdt, is men niet gewoon van monopolie
te spreken'. Daarenboven werd in de discussie vaak een verkeerd uitgangspunt gehanteerd.
Er werd gesuggereerd, dat de vrijheid van het bankwezen op het spel stond. Vrijheid van
papieruitgifte was een wezenlijk andere zaak. Aan de vrijheid van de bankier om te belenen
of te disconteren was nooit en te nimmer geknaagd. De vrijheid om kredieten op te nemen
in de vorm van papieruitgifte was steeds een kwestie van beperkte allure geweest. Het begin-
sel bleef overeind, hetzij bij wet, hetzij door een bijzondere bepaling, dat het recht van

83



EXPANSIE EN DYNAMIEK

papieruitgifte gecentraliseerd diende te blijven. In de ogen van Mirandolle nam bankpapier
in het verkeer een buitengewone positie in. Naar de vorm was het inderdaad toonderpapier,
maar niet naar zijn inhoud. Het bankbiljet werd naar zijn aard immers uitgegeven om zo lang
mogelijk te circuleren. Het moest de plaats innemen van 'het bedrag-specie', waarvoor het
werd uitgegeven.

Acceptatie van de bijzondere kwaliteit van het bankbiljet had consequenties voor de uitgifte
ervan. Immers de aanname van het axioma, dat een bankbiljet geld is, had direct gevolgen
voor de inrichting van de bedrijfstak. Het was daarom van belang vast te stellen hoe de 'han-
delscredietbanken' aan hun middelen kwamen voor de kredietverlening. Depositobanken
deden dit door deposito's van het publiek te accepteren, circulatiebanken door uitgifte van
papier. De circulatie liet zich het best vergelijken met de giro in die zin, dat de Bank reke-
ning-courant hield met het publiek. Het saldo verminderde naarmate meer biljetten ter ver-
zilvering werden aangeboden, maar het vermeerderde naarmate het publiek meer biljetten
van de Bank accepteerde en in circulatie hield. Mirandolle omschrijft dan ook: 'Een Bankbil-
jet is een boekschuld waarvan de titel bij het publiek circuleert. Een bankbiljet en een boek-
schuld zijn in wezen volkomen gelijk'.276Er was echter wel een kwantitatief onderscheid aan
te brengen. Een voorwaarde om giraal schulden of betalingen af te wikkelen was, dat de
betrokkenen client waren bij dezelfde bank. Met bankpapier konden echter transacties
plaatsvinden zonder dat de actores ooit van de Bank gehoord hadden. Het arbeidsveld van de
depositobank die giraa! betalen mogelijk maakte, was te klein om de rekening-courantsaldi
tot de circulatiemiddelen te rekenen.

Voor de auteur was het een voldongen feit, dat het biljet circuleerde als geld. Het publiek
vertrouwde het als ware het een rijksmunt, Daar mocht het dan naar aard en strekking veel
overeenkomsten mee vertonen, maar het onderscheidde zich op een cruciaal punt. Het
bankbiljet had geen intrinsieke waarde. Die ontleende het aan de solvabiliteit van de uitge-
vende bank; het vermogen van de bank om ook op termijn het bankpapier steeds in te wisse-
len tegen edelmetaal. Voor Mirandolle was het niet alleen vanwege de bijzondere kwaliteit
van het bankbiljet uiterst dubieus of het emissierecht aan iedere bank gegeven moest wor-
den. Een duidelijk voordeel van een monopolie was, dat de overheid daar toezicht op kon
uitoefenen, maar ook dat deze bank in tijden van nood in staat was eerste hulp bij ongeluk-
ken te verlenen.
Mirandolle bestreed de stelling van prof. Buijs in diens 'Een Gevierd Monopolie', dat het
onmogelijk was, dat een teveel aan biljetten zich op de markt lOU kunnen handhaven. In
geval van een overschot lOU het biljet in de eerste plaats deprecieren ten opzichte van vooral
de exportartikelen en niet ten opzichte van het rnetaal, Als onderdeel van de circulatie lOU

het metaal ook beneden pari zakken.?" Depreciatie lOU pas plaatsvinden op het moment dat
de banken de inwisseling moesten staken, bijvoorbeeld door de grote en voortdurende spe-
cie-remises. Op zo'n ongelukkig moment kon men op een waardeverrnindering van het
papier rekenen van weI 10% of 20% per dag met alle rampzalige gevolgen van dien voor de
houders van deze schuldtitels: crisis en faillissement. De currency -theorie pleitte daarom voor
een uitgevende instelling en met een minimaal vereist percentage van dekking.
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Mirandolle verweet verder Buijs c.s., dat zij bij het bepalen van de toe- of afnarne van de cir-
culatie geen oog hadden voor de depots die als kassa neersloegen bij banken of in de kas van
de koopman bleven. N.C. Pierson had in zijn brochure reeds overtuigend aangetoond, dat
boekkredieten invloed uitoefenden op de sarnenstelling van de circulatie (,De Toekomst van
de Nederlandsche Bank', 29). Hij kritiseerde ook het kunstmatige onderscheid, dat zij maak-
ten tussen geld als circulerend medium en als hoard (spaarpot of oppotting) .218 Volgens de
theorie vloeiden de hoards naar de circulatie- en depositobanken en fungeerden daar als
metaalvoorraad. Dit zou echter alleen dan opgaan, wanneer de eigenaar van de tegoeden die
niet zou gebruiken om betalingen te verrichten. In zo'n geval onderging zijn kas, waartoe zijn
tegoeden bij de bank behoorden, geen verandering. De hoeveelheid circulerend medium
werd bepaald door de behoefte van het moment, waarbij de spaarpotten dienden als reserves
die al naar gelang de vraag groeiden of afnarnen. Volgens de banking-theorie was de hoeveel-
heid geld en daarmee sarnenhangend de koopkrachtige vraag een stationaire grootheid. Bij
een grotere vraag naar circulatiemiddelen werd ontpot, bij teruglopende vraag opgepot.
Andersom onderging de aangeboden hoeveelheid goederen ook geen verandering, omdat ze
bepaald werd door de koopkrachtige vraag. Het in omloop brengen van ongedekte biljetten
zal de koopkracht niet vergroten, omdat volgens de theorie die uitgifte steunt op onderlig-
gende wissels en ander handelspapier.t"

Volgens de cu1Tency-theoriespeelde de groei van de kassen en dus de koopkrachtige vraag wel
degelijk een grote ro1. Een groeiende vraag naar goederen oefende een prijsverhogend effect
uit. Op den duur had dat speciezendingen naar het buitenland tot gevolg. Dat metaal lag
niet opgepot bij een individuele bankier of speciehandelaar, maar was te vinden onder de
post Munt en Muntmateriaal van de Bank. Door wissels ter disconto aan te bieden kon de
speciehandelaar over het edelmetaal beschikken om uit te voeren. Hierdoor verminderde
weliswaar de nationale muntschat, maar vermeerderden de geimporteerde goederen met een
zelfde bedrag. De cu1Tency-theorie schreef daarom terecht voor, dat de papiercirculatie
bepaald moest worden door de fluctuaties in het cijfer muntmateriaal.'"

De cu1Tency-theorieis dynamisch van aard. Het bankbiljet doet dienst als geld. De prijs wordt
bepaald door daling of stijging van de belenings- en discontorente. De banking-school is door
haar opvattingen over ruilmiddel en hoarding als onvergankelijke grootheden star van aard.
Was de werkelijkheid zo stationair als de theorie voorschreef, dan zou men mogen verwach-
ten, dat ook de rente steeds stabiel moest zijn. Maar ook die werkelijkheid wees anders uit.
Bij het bepalen van de Bankwet was de wetgever terecht uitgegaan van de meer dynamische
cu1Tenry-theorie. Daarom was het ook beter, dat uitgifte geschiedde door een centraal sys-
teem, dan vrij te geven. Zo voorkwam men publiek nadeel.

4 Mronding

In zijn 'Levensbericht van mr w.e. Mees' concludeerde N.C. Pierson in 1884, dat de 'bank-
quaestie' van 1863 het monopolie van de Nederlandsche Bank niet werkelijk in gevaar had
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gebracht, ondanks de felle inzet van 'bekwame mannen' voor een experiment met het stelsel
van vrije banken. Na 1863 is het aantal aanhangers van het vrije bankwezen snel verminderd.
Dat lag niet aileen aan de richting van de nieuwe Bankwet, maar zeker aan de voortvarend-
heid waarmee W.C. Mees de tenuitvoerlegging tot stand had gebracht?"
Nog in datzelfde jaar concludeerde 'De Nieuwe Gids' dat de 'bankquaestie' in Nederland
een snelle en stille dood was gestorven. Sterker nog, in het nieuwe wetsvoorstel voor verlen-
ging is geen spoor van de oude discussie terug te vinden, terwijl het toch ingediend is door
mr J. Heemskerk, een voorrnalig tegenstander van het octrooi/" Betekende dit stilzwijgen,
dat de aanhangers van het monopolie onweerlegbaar het bewijs aan hun zijde hadden?
Geenszins, in zijn bekende werk Lombard Street opteerde W. Bagehot voor het vrije bankstel-
sel, maar hij sprak tegelijkertijd het besef uit, dat een radicale afwijzing niet erg praktisch
was:

, A Monarchy in any trade is a sign of some anomalous advantage, and of some intervention from
witlwut. I shaU be at once asked. Do you propose to abandon the one reserve system, and create anew
a many reserve system? My plain answer is that I do not propose it. I know it would be childish. Cre-
dit in business is like loyalty in Government. You must take, what you can find of it, and work with
it if possible. '28J

Dit element heeft ook steeds een rol gespeeld in de discussie in Nederland. J.T. Buijs heeft
zich, ondanks zijn afwijzen van het monopolie, steeds huiverig getoond voor de volle conse-
quenties van zijn ideeen, Ook een man a1s referendaris Gleichman heeft het niet aangedurfd
zijn theoretische bespiegelingen tot werkelijke voorstellen uit te werken. Voorstanders van
het monopolie hebben hier steeds meesmuilend op gewezen.
De waarde van de discussie over het octreoi ligt op een ander vlak. In zijn inleiding van The
evolution of central banks poneert de monetair econoom Charles Goodhart, dat er bij de
oprichting van veel19de-eeuwse centrale banken geen rekening is gehouden met de oprich-
ting van een mogelijke toezichthoudende rol op de overige banken.t" Een doelstelling was
wei, dat de centrale bank de metaalreserve van een land beheerde en trachtte het betalings-
verkeer te verbeteren. Dat laatste aspect speelde ook een rol bij de verlenging van het octrooi
van de Nederlandsche Bank in de jaren '80. In een commentaar op de nieuwe Bankwet
schreef G.M. Boissevain, dat geen enkele kredietinstelling noch de Bank nieuw kapitaal kon
scheppen. Het was daarom een taak van de Bank om het ruilmiddel uit alle hoeken van het
land in haar kassen te concentreren en zo kapitaal beschikbaar te hebben.

, Zij moet uerder door de betalingen te vergemakkelijken en te bespoedigen de diensten, die eenzelJde
som ruilmiddel in het uerkeer bewijst, meer en meet vermenigvuldigen en daardoor de behoefte aan
kapitaal uerminderen. En de schakel zijnde, die kredietgevers en kredietnemers vertJindt, moet zij het
kapitaal daar brengen waar het 't nuttigst is. '28J

Een van de discussies die zich v66r 1900 afspeelden rondom het thema centrale bank was het
vraagstuk van al dan niet gemonopoliseerde uitgifte. Uit deze discussies volgde een bezorgd-
heid over de gezondheid van het financiele systeem.t" In de 'bankquaestie' is dit onderwerp
herhaaldelijk aan de orde gekomen. De Nederlandsche Bank diende verantwoordelijk te zijn
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voor de bestrijding van crises. W.C. Mees, rnr S. Vissering en ook N.C. Pierson hebben er met
grote regelmaat op gewezen, dat de Nederlandsche Bank een belangrijke taak had en we! het
dienen van het algemeen belang. Deze opvatting kon slechts stand houden, indien de Bank
in staat was de tekenen voor het naderen van een crisis tijdig te onderkennen en adequaat
daarop te reageren.
Zowel Bankpresident W.C. Mees als zijn opvolger N.C. Pierson hebben in hun geschriften het
verschijnsel van de conjuncturele crisis geanalyseerd.t" Run opvattingen daaromtrent liepen
vrijwe! parallel. Beiden wezen in hun analyse op sterke prijsstijgingen op de goederenmarkt.
De oorzaak van de prijsstijgingen is althans volgens Pierson twee!edig: gebeurtenissen die een
euforische stemming, bijvoorbeeld een vredesverdrag zoals de Vrede van Parijs in 1856, tot
gevolg hebben en een overschatting van de vraag. Daamaast wezen Mees en Pierson op de
systematische overschatting van de vraag. Beide verschijnselen hadden, volgens de beide
Bankpresidenten, in eerste instantie een sterk prijsverhogend, zelfs speculatief effect op de
goederenmarkt. In het kielzog van de prijsspiraal neemt ook de kredietverlening in de vorm
van ongedekte bank- en muntbiljetten of ongedekte saldi rekening-courant en deposito's fors
toe. Op den duur slaat echter het ongebreideld optimisme om in pessimisme en angst. Ret
gevolg is, dat er snelle prijsdalingen optreden en bedrijven en hande!aren in de problem en
komen. Faillissementen zijn aan de orde van de dag en een algehee! wantrouwen doet zich
voor. Bedrijven en hande!aren willen zo sne! mogelijk van hun goederen af tegen contante
betaling. Dat heeft een verder neerwaarts effect op de prijzen. Ret gevolg is, dat er door· de
voortdurende prijsdalingen geen normaal evenwicht ontstaat, maar dat de aanpassingen ver-
der naar beneden doorslaan.

In deze situatie van bijna algeheel wantrouwen in het economisch leven is het, aldus Mees en
Pierson, van het grootste belang, dat er een centrale bankinstelling is. Ret is immers een feit,
dat het krediet van deze instelling steeds ongeschokt is gebleven. Niemand twijfelde aan de
waarde van haar bankbiljetten en ze werden grif geaccepteerd. Dat was volgens beide ban-
kiers belangrijk, omdat er juist in deze periodes een grote vraag naar liquiditeiten groeit. De
oorzaken hiervoor zijn meervoudig. Uit angst voor grote verliezen wil men zijn vermogen in
liquide vorm aanhouden. Daamaast is er de noodzaak aangegane verplichtingen af te lossen.
Ten slotte willen talloze banken hun kassen versterken, omdat die ook het slachtoffer van het
algehele wantrouwen kunnen worden. Ret gevaar bestaat, dat rekeninghouders en masse hun
tegoeden komen opvragen. De behoefte aan liquide middelen bij banken leidt tot rentever-
hogingen, wat vooral het korte krediet duur maakt. Dat dure krediet versterkt nog de crisis.
Ret enige Iichtpuntje blijft dan een centrale bank, waarvan het papier oiwoorwaardelijk ver-
trouwen geniet en die bereid en in staat is de wassende vraag naar liquide middelen te bevre-
digen. Voorwaarde is wel, dat het beleid van de Bank niet doorkruist wordt door beperkende
voorschriften. Zij moet in staat zijn naar eigen goeddunken op te treden.

Volgens zowel W.C. Mees als N.C. Pierson is de rol van de centrale bank als hoedster van het
nationale krediet de rechtvaardiging voor een sterke centrale circulatiebank. N.C. Pierson
verbond aan deze stellingname nog een stukje maatschappijkritiek. Ret maatschappelijk
beste!, waar het eigenbelang vrij spel had, was verre van volmaakt Ret bood de ge!egenheid
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tot uitspattingen, waarvan de enkeling profiteerde ten koste van duizenden anderen.t" Een
van de implicaties van bovenstaande opmerking is, dat in een economisch systeem van laissez
faire, laissez passer de Nederlandsche Bank als hoedster van het algemeen belang diende op te
treden. Zij was verantwoordelijk voor het handhaven van orde en rust op het monetair ter-
rein, indien noodzakelijk. Dit is uiteraard van belang voor de economische ontwikkeling van
een land. In deze gedachtengang staat N.G. Pierson niet ver van de opvatting van Rondo
Cameron.

De conclusie van zowel W.C. Mees als N.G. Pierson spoort met de opvatting van RN.L. Miran-
dolle. Die had het reeds in zijn rechtvaardiging voor zijn bijdrage aan de discussie opge-
merkt. De vanzelfsprekendheid waarmee in 1838 het octrooi was verlengd, ontbrak in 1863.
De voorstanders van het monopolie van biljettencirculatie verkeerden, zijns inziens, in het
defensief. Zij waren daarom gedwongen nauwkeurig te omschrijven, op welke voorwaarden
de Bank haar monopolie kon behouden. Gebeurde dat niet, dan bleef de Bank een concur-
rerende financiele instelling met een monopolie op de uitgifte. Dat was in geen enkel
opzicht te verdedigen in een tijd, dat monopolies toch al uit den boze waren. De Nederland-
sche Bank en haar medestanders legden de nadruk op non-commerciele aspecten, zoals len-
der of last resort en bankers' bank. Hiermee werd een ontwikkeling in gang gezet die Goodhart
omschreef als:

, ... it was the metamorphosis from their involvement (centrale banken, CW) in commercial ban-
king, as a competitive, profit-maximizing bank among others, to a noncompetitive nonprofit maximi-
zing role that marked the true emergence and development of proper Central Banking. '289

In deze niet-commerciele opvatting van haar taakuitoefening zocht de Bank haar bestaans-
recht. Deze houding verschafte in ieder geval in Nederland de nogjonge handelsbanken een
kans om te groeien. Zoals N.G. Pierson opmerkte, waren zij niet in staat verzoeken voor dis-
conto te honoreren. De Nederlandsche Bank hood de kleine banken de mogelijkheid papier
voor herdiscontering bij haar te plaatsen en bood zo nieuwe mogelijkheden voor kredietver-
lening. De relatieve en absolute zwakte van de banken ten opzichte van de Nederlandsche
Bank heeft nog jaren voortgeduurd. Naar aanleiding van het Bankoctrooi van 1904 conclu-
deerde diezelfde Pierson, dat een bankwezen pas dan goed is georganiseerd, wanneer zich in
het centrum een sterke centrale bank bevindt:

, want dan vindt men uele goede when vereenigd. Dan is er kracht, in zekere mate ook stuur en lei-
ding, toezicht; .... '290

Niet aileen stond een goede organisatie van het bankwezen voor de mogelijkheid van een
zekere mate van toezicht, maar ook van verscheidenheid en diversiteit. Daar streefde de Bank
naar:

, .... maar dan is er ook voldoening aan die verscheidenheid van behoeften, die het leoen met zidi
brengt. Het zou een lichte taak zijn VOOT de Nederlandsche Bank, alle credietinstellingen die ten deele
met haar hetuljde terrein bearbeiden, dood te drukken; doch wat goeds ;.au daaruit voortkomen. '291
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4.1 Van theorie naar praktijk

In 1863 schreef S. Vissering in zijn 'De Nederlandsche Bank gedurende haar vijftigjarig
bestaan' over de bijzondere taken van de Bank:

, In tijden van crisis zal eerie groote bank, waals de Bank van Engeland, de Bank van Frankrijk en
de Nederlandsche Bank, wanneer zij hare roeping begrijpt, tot handelingen overgaan, die de llijzonde-
re bankier zich noch dusuen, noch am zijn crediet zou mogm verootlouen. '292

Mr S. Vissering kon alleen maar concluderen, dat in ieder geval de Nederlandsche Bank haar
bijzondere roeping goed begrepen had. Nederlandse kooplieden waren er zich steeds van
bewust, dat in tijden van acute crisis er bij de Bank steeds geld voorhanden was. Mede daar-
door was het land tot nu steeds onbeschadigd uit de diverse handelscrises gekomen.t"
Ook de Nederlandsche Bank was zich reeds v66r 1863 bewust van haar bijzondere taak en
opdracht. Dit blijkt overduidelijk uit het reeds eerder aangehaalde 'Verslag van de Directie
over het 44ste Boekjaar 1857/1858', dat als toepasselijke hoofdtitel draagt 'De Nederland-
sche Bank in het crisisjaar 1857'. Hierin schreef de directie over het aandeel van de Bank in
de bezwering van de crisis. De directie concludeerde in haar voorwoord, dat de crisis in 1857
geen crisis was die de banken trof. Het was een handelscrisis. De directie stelde vast, dat 'in
zulke omstandigheden onze Instelling eene belangrijke rol te vervullen had, vereischt geene
aanwijzing'i'" De Bank was gedwongen diep in haar reserves te tasten om de crisis te bezwe-
ren, zozeer zelfs, dat ze de grenzen van haar capaciteiten naderde. Op 16 oktober moest de
Bank zelfs een beroep op de regering doen om haar mogelijkheden om financiele bijstand te
verlenen te verruirnen. Deze aanpak bood, in samenhang met een renteverhoging, de Neder-
landsche Bank de mogelijk daar hulp te bieden waar het nodig en gerechtvaardigd was.295
Tegelijk met de renteverhogingen liet de Bank weten, dat iedereen probleemloos een beroep
op haar kon doen, mits het onderpand maar goed was.296 Dat leidde ertoe, dat op de balans
van 1857/58 voor het eerst een post 'Coederen-rekening' verscheen. Saillant is, dat de
Nederlandsche Bank kenbaar maakt, dat de hele reddingsoperatie op niets uitgelopen lOU

zijn, wanneer Diet de Nederlandsche Handel-Maatschappij de helpende hand geboden had.
Het is niet de enige keer, dat de Nederlandsche Bank en de Handel-Maatschappij eendrach-
tig samengewerkt hebben om potentiele rampen af te wenden. Toen ruirn twintig jaar later
de Rotterdarnse financiele wereld dreigde in te storten vanwege de malversaties van Lodewijk
Pincoffs, nodigde de president van de Nederlandsche Bank zijn collega van de Handel-Maar-
schappij uit voor overleg over een mogelijke reddingsoperatie.?"

Zoals we hebben kunnen lezen, heeft de Nederlandsche Bank in de persoon van secretaris
w.e. Mees zich danig geweerd bij de totstandkoming van de wet van 1863. In een bijlage bij
zijn 'Proeve', gedateerd 23 januari 1863, wees de secretaris op de vele diensten die de Bank
het land bewezen had.

'En ook als credietinstelling heeft zij uitstekende diensten beuezen. In tijden van geringe credietvraag
gewoon om haar opererend kapitaal tot een zeer laag cijfer te Laten terugzinken, zonder ooit kunstmid-
delen tot uitbreiding daarvan aan te wenden, is zij, llij uermeerderde vraag, steeds in staat geweest om

89



EXPANSlE EN DYNAMIEK

met ruimte aan die vraag te voldoen. Haar in disrontering en beleening geplaatst kapitaal, zidi
altijd naar behoefte voegend, is daardoor merkwaardig afwisselend geweest. In de laatste tien. jaren
was het soms beneden de f 15.000.000 en soms omstreeks f 70.000.000. Doch ook dit hoogste bedrag
bleef nag altijd matig in verhouding tot hare krachten. Zelfs in tijden der grootste spanning, wanneer
elders de banken, in plaats van der nijverheid tot steun te kunmen zijn, door den nood waarin zij zel-
uen verkeerden, het meest er toe bijdroegen, om een algemeene paniek te Men ontstaan, bleef het VOM
een iegelijk blijkbaar, dat de Ned. Bank niet alleen voor he! eigen bestaati niets te vreezen had, maar
dat zij steeds volJwmen bij krachten bleef, om indien slechts ooldoende waarbCffgen haar werden aan-
geboden, hare credieten nog aanmerkelijk uit te breiden. Het behoeft nauwelijks op gemerkt te uorden,
hoe bevMderlijk dat geweest is, om de zoo noodlottige credietcrises hier te Lande voor te komen of
althans hare heftigheid te matigen. '298

W.C. Mees noemde in de bijlage de Nederlandsche Bank een kredietinstelling, maar het was
duidelijk geen alledaagse meer. Wanneer de kredietvraag klein was, zou de Bank nimmer
proberen die met kunstgrepen te vergroten. De bank trad in dergelijke geval1en niet als een
concurrerende financiele instel1ing op. Zij onderscheidde zich in de visie van de secretaris
nog op een andere bijzondere wijze van de overige banken. Immers, haar terughoudendheid
bij de kredietverlening in stille of normale omstandigheden stelde haar in staat de helpende
hand te bieden in tijden van financiele nood. De Bank trad naar voren, terwijl de overige
financiele instellingen het lieten afweten. W.C. Mees formuleert hier de taak van lender of last
resort.
De Nederlandsche Bank dichtte zichzelf duidelijk de rol van centrale bank toe. Zij hield de
vinger aan de economisch-financiele pols van Nederland en stemde daar, naar eigen zeggen,
haar beleid op af. De vraag blijft dan natuurlijk hoe de overige bank- of kredietinstellingen
haarzagen.

In 1853 werd in Amsterdam opgericht de Credietvereeniging Amsterdam. Teneinde de
onkunde van het grote publiek over dit voor Nederland nieuwe verschijnsel te bestrijden,
nodigde de directie de jurist J. Pinner uit de statuten en het reglement van commentaar te
voorzien.f" In zijn toelichting op artikel vijf van de statuten somde de advocaat voor het
onderhavige onderwerp enkele behartenswaardige feiten op. Zo constateerde hij, dat wilde
de Credietvereeniging winstgevend zijn, zij toegang moest hebben tot kapitaal tegen een zeer
matig disconto. De oprichters waren zich hiervan scherp bewust geweest en hadden zich
daarom van meet af aan voorzien van de steun van de Nederlandsche Bank. De oprichters
hadden gerekend op een welwillend oor van de directie van de Bank. Immers:

, Van een verlichte Directie als die der Ned. Bank was ook geene weigmng te wachten; zij toont
immers dagelij"ks, dat zij gaame elkeen met hare middelen ondersteunt, die sledus eenige waarbCffgen
van soliditeit geeft. ' 100

J. Pinner lichtte de gedachte waarom juist de Nederlandsche Bank gevraagd was, nog nader
toe. Natuur1ijk was het zo, dat onder normale omstandigheden men bij particuliere firma's
tegen een lagere rente kon disconteren, zeker in Amsterdam, dan bij de Nederlandsche
Bank. De Bank had echter een onmiskenbaar voordeel:
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, in buitengeuxme tijden eduer, vooral bij handelscrises, die tegenwoordig al te dikwijls terugkeeren,
zal deze bron voor de vereenigingen gesloten zijn, en zullen zij uit dien hoofde kunnen gedwongen
worden te dissolveren. ' 31)1

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, stelde J. Pinner vast, dat juist in tijden van nood
de Bank onschatbare verdiensten heeft. Pinner beschouwde haar hier reeds als een soort ban-
kers' bank, in ieder geval als een lender of last resort.

Dat de Nederlandsche Bank reeds in de jaren '50 en '60 van de 19de eeuw meer was dan
slechts een kredietinstelling, blijkt ook uit correspondentie tussen de Bank en de Rotterdam-
sche Bank. Bijna onmiddellijk na haar oprichting probeert de Rotterdamsche Bank in relatie
te treden met de Nederlandsche Bank. In haar brief motiveerde de directie van deze bank
haar verzoek als voIgt. De bank beschikte reeds over voldoende contacten in de hoofdstad die
haar alle gewenste faciliteiten verschafte. Toch achtte ze een 'intieme' relatie met de Neder-
landsche Bank noodzakelijk, omdat:

, Het is narnl!lijk voor ons van groot belang op een gegeven oogenblik steeds over grootere somrnl!n
dadelijk te kunnen disponer-en, .. '31)2

Het zou gaan om bedragen van ongeveer j 50.000,- die onrniddellijk beschikbaar gesteld
moesten worden. Over het disconto wordt niet onderhandeld, getuige de opmerking 'Het
komt bij ons alleen daarop aan dat de gelden ieder oogenblik ter onzer dispositie zijn, en dat
wij met zekerheid daarop staat mogen maken dat de Nederlandsche Bank den bij inzending
beoordeelden en goedgekeurden wissel of promesse ten allen tijden tegen bankdisconto van
den dag te mogen aannemen', De Rotterdamsche Bank verkoos in haar brief de zekerheid
van de gewenste liquiditeit boven een eventueellager disconto. Als met het 'bankdisconto'
het disconto van de Nederlandsche Bank bedoeld wordt, dan vervult zij hier voor de Rotter-
damsche Bank de lender of last tesort-functie.
Nog veelzeggender is een korte briefwisseling van enige jaren later tussen beide financiele
instellingen. Directeur Kup van de Rotterdamsche Bank uitte in een brief aan de Nederland-
sche Bank zijn veron trusting over de weigering tot discontering van een wissel van de Twent-
sche Bankvereeniging. Die bank had op haar beurt waarschijnlijk haar reg-resrecht uitgeoe-
fend op de Rotterdamsche Bank. Deze weigering van accept zag directeur Kup als een
aanslag op de goede naam en faam die de bank in binnen- en buitenland genoot. Hij wilde
daarom met zijn brief in de eerste plaats de twijfel over de wissel wegnemen en verder stelde
hij voor in de toekomst dergelijke incidenten onmogelijk te maken:

, .... zoo nemen wij de vrijheid U bij deze een depOt van twee maal honderdduizend gulden in contan-
ten aan te bieden TPEthet uerzoek de wissels die door U eventueel mogten worden afgewezen ter dis con-
tering, op rekening van dit depot, aan ons direct te willen terugzenden, zoodat het handelspubliek
niet zonder noodzaak ongerust worde over de faciliteit om ons accept te kunnen realiseren. ' JOJ

91



EXPANSIE EN DYNAMlEK

Bijna per kerende post beantwoordde president Mees de brief van directeur Kup. Hij uitte
zijn bezorgdheid over de kwaliteit yah de achterliggende transactie:

, Moge de transactie, die deze wissel tot grondslag !teejt, al strekken tot beoordering van den kolonia-
len handel, zoo geven wij U evenwel in bedenking, of het wenschelijk mag worden geacht, dat de ere-
dietinstellingen die zich met wisselzaken tusschen het moederland en de Kolonien reeds op groote
schaal bezighouden ook nag dergelijke operatiin als in uwe missive zijn omschreven met het buiten-
land op zich nemen.
Wij althans zijn van meening, dat de werkkring zich dan alligt al te veelzou kunnen uitbreiden ... ' JIH

Hoewel de Nederlandsche Bank in 1866 nog hooguit primus inter pares was, gedroeg ze zich
hier duidelijk als een centrale bank. De directie gaf haar collegae in de Maasstad aanwijzin-
gen voor het in haar ogen gewenste beleid. Zij kon dit doen, niet met de wet in de hand,
maar door haar overwicht De Rotterdamsche Bank was voor haar bedrijfsvoering en groei
afuankelijk van de toegang tot haar disconto.
Ook andere handelsbanken gaven er af en toe blijk van in de opzet van hun bedrijfsvoering
rekening te houden met de wensen en opvattingen van de Nederlandsche Bank. In 1873
werd de Twentsche Bankvereeniging het slachtoffer van een Amsterdamse lastercampagne.
Het verhaal wilde, dat deze bank niet liquide was. De commanditaire structuur voorzag wei in
een groot garantiekapitaal, maar niet voldoende in direct beschikbare middelen.f" Tijdens
een vergadering met commanditaire vennoten over dit onderwerp kon B.W. Blijdenstein tot
geruststelling meedelen, dat in ieder geval de Nederlandsche Bank weinig waarde hechtte
aan de geruchtenstroom."
In 1884 was de Twentsche Bankvereeniging opnieuw slachtoffer van een geruchtenstroom. In
Londen zouden de boeken van de vestiging aldaar gecontroleerd zijn door Engelse accoun-
tants. Om eventuele kwalijke gevolgen te bestrijden had B.W. Blijdenstein een lening bij de
Bank afgesloten ter waarde van f 1.000.000,- tegen onderpand van effecten. Bij die gelegen-
heid had de waarnemend President Beels ongevraagd laten weten, dat de houding van de
Bank tegenover de Twentsche ongewijzigd was.""
Amper een jaar later is er voor de directie van de Twentsche Bankvereeniging opnieuw gere-
de aanleiding om de relatie met de Bank te bespreken. De nieuwe president van de Bank,
N.G. Pierson, had tegenover B.W. Blijdenstein, de eerste man van de bank, en J.G. Schlen-
cker, secretaris, zijn twijfel uitgesproken over de kwaliteit van de promessen van de Crediet-
vereeniging, verbonden aan de Twentsche Bankvereeniging. De president had sowieso twij-
fels over de structuur van de Credietvereeniging. B.W. Blijdenstein waarschuwde ervoor
overhaaste stappen te nemen om de ongunstige indruk bij de Nederlandsche Bank weg te
nemen. Hij nam het persoonlijk op zich de president uitvoerig in te lichten over de gang van
zaken bij de bank en de kwaliteit van haar verplichtingen.t" In de volgende vergadering kon
B.w. Blijdenstein de commissarissen meedelen, dat hij erin geslaagd was de twijfels bij de pre-
sident weg te nemen. De Bank toonde zich zelfs bereid de kredietpromessen van de Crediet-
vereeniging tot een bedrag van f 1,5 a 2 miljoen te accepteren.t"

Ook in de geschiedenis van de Amsterdamsche Bank zijn er gebeurtenissen, die wijzen op de
groeiende centrale rol van de Nederlandsche Bank in het Nederlandse bankbestel. In 1888
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nam de bank deel voor f 100.000,- in het maatschappelijk kapitaal van het Noordhollandsch
Landbouwcrediet te Alkmaar. De Arnsterdamsche Bank lOU op instigatie van de Nederland-
sche Bank actief geparticipeerd hebben in de oprichting van dit Iandbouwcrediet.!" Of dit
precies zo gegaan is, kan niet nagegaan worden:Wel blijkt uit een rapport van het Noordhol-
landsch Landbouwcrediet uit 1934, dat de Nederlandsche Bank nauw betrokken was bij de
oprichting. Het rapport spreekt voorts van de vriendschappelijke banden met de Amsterdam-
sche Bank, maar zegt verder niets over een eventuele Amsterdamse betrokkenheid. Opval-
lend is verder in dit rapport, dat de expansieplannen van het landbouwcrediet in 1905 stuit-
ten op een veto van de Nederlandsche Bank."!

Uit al deze voorbeelden blijkt, dat handelsbanken het zeker op prijs stelden de opvatting van
de Nederlandsche Bank over bepaalde aangelegenheden te kennen. Bij voor de banken
ongunstige meningsvorming bij de Bank haastten directies van betrokken instellingen zich
die indruk te wijzigen. Een negatief oordeel van de Nederlandsche Bank over hun bank had
direct zijn weerslag op de publieke opinie.
Wat ten slotte nog overblijft om de centrale rol van de Nederlandsche Bank te bevestigen,
zijn officiele uitlatingen van de Bank zelf. De plek bij uitstek om na te gaan hoe de Bank zelf
haar rol zag, is natuurlijk het jaarverslag. Immers met het ingaan van de nieuwe Bankwet had
de Nederlandsche Bank de verplichting een jaarverslag uit te brengen. De oogst is niet over-
weldigend, maar wel blijkt, dat haar rol nog niet eenduidig was.
lets van deze tweeslachtige rol spreekt uit het verslag van Commissarissen, dat gewijd was aan
het 75jarig bestaan van de Nederlandsche Bank. In het slotwoord kwamen de commissaris-
sen C.P. van Eeghen en H.L.M. Luden tot een mooie conclusie:

, Wij zien dus de toekomst toch hoopvol in; eene grootsche, zegenrijke taak blijft der bank aangewezen;
aan het hoofd en teuen als middelpunt der Nederlandsche credietinstellingen zal zij die taak weten te
vervullen; mochten in tijden van spanningen op de geldmarkt hulp en steun bij de Bank ook in bij-
zondere mate gezocht worden, ..... '112

De Bank beschouwde zich onmiskenbaar als de belangrijkste kredietinstelling in Nederland.
Het woord 'middelpunt' geeft blijk van de centrale rol die zij zichzelf toedichtte in het
Nederlandse bankbestel. Een duidelijke verwijzing naar haar rol als nationaal concurrerende
instelling is te vinden in het jaarverslag over 1877/78. De directie schreef toen:

, Als maatstaf van den gang van het credietwezen hier te lande heeJt het laaiste meer waarde dan het
eerste. Het is toch bekend, dat hier ter stede en te Rotterdam aan zeer veel credietvraag door aanbod
buiten de Bank voldaan is, zooda: de mindere credietoperatiiin der Bank aldaar geen bewijs zijn van
een uerminderd gelJruik van het crediet; terwijl de kiimmende credietoperatiiin der Bank op andere
plaatsen wei aantoonen dat aldaar het gelJruik van het crediet blijft toenemen. '

Een jaar later onderstreepte de directie de bankers' bank- functie van de Nederlandsche Bank:

, De vermeerde credietvraag heeJt zich niet tot ons land bepaald, maar ook over de omliggende landen
uitgestrekt. En van hier, dat de bankiers die met het buitenland in betrekking staan en die in het vori-
ge jaar in sterke mate als credietaanbieders op onu markt optraden, dit thans in ueel mindere mate
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gedaan hebben en zeloen veelvuldig als credietvragers zich bij onze insteUing hebben aangemeld.
Dit laatste zou rwg meet hebben plaatsgehad, indien wij de rentestand, ZOO als die sedert 26 augustus
1875 tot up den aanvang van he; afgeloopen boekjaar geweest was, 3pet. voor wisseldisconto, onver-
anderd hadden kunnen handhaven. In de gegeven omstandigheden, ook met het oog vp den toestand
van om muntwezen, een bijzontierheid waarvp wij reeds in vorige verslagen herhaaldelijk uwe aan-
dacht vestigtien, hebben wij gemeend dit niet te mogen doen. 'JJJ

De jaren 1864, 1865 en 1866 waren financieel roerige jaren. Het mag geen verwondering
wekken, dat juist in deze periode de Bank hoog opgeeft van haar centrale functie a1s lender of
last resort. Zo staat in haar jaarverslag over 1864/65 onder meer over de kwaliteit van de kre-
dietaanvragen te lezen:

, Het karakter tier credietvraag was oeranderd. Oorspronkelijk gegrond vp te regt of ten onrechte
gekoesterde verwachtingen van met opgenome« kapitalen groote winsten te zullen maken, had die
vrijwillige credietvraag bij velen plaats gemaakt voor eene vcrpligte vraag, die haar grond had in de
onmogelijkheid om uit eigen middelen aan loopende verbindtenissen te uoldoen, umder door gedwon-
gen realisatiiin al te grote verliezen te lijden. '

Ook in de onderhavige jaren speelde de Bank haar rol als bankers' bank en lender of last resort.
In de loop van de jaren is de Bank meer en meer activiteiten in die richting gaan ontplooien.
In 1889 schreef G.M. Boissevain in zijn commentaar op het nieuwe Bankoctrooi, dat de Bank
nu de mogelijkheid had het publiek meer diensten te bewijzen. Tegelijkertijd wachtte zij zich
ervoor om de bestaande krediet- en kassiersinstellingen stevige concurrentie aan te doen. De
Bank wilde zich in zijn visie meer ontwikkelen tot een bankers' bank.m

De wetgeving van 1863/64 heeft zeker op termijn ook grote invloed gehad op de (economi-
sche) o.rtwikkelingen binnen de bedrijfstak, maar ook voor heel Nederland. De nieuwe wet
betekende voor de Bank de definitieve aanzet tot een ontwikkeling naar wat Goodhart noemt
'a noncompetitive non-profit maximizing role'. V66r 1863 gedroeg de Nederlandsche Bank
zich als pure handelsbank en verzette zij zich tegen de komst van mogelijke concurrentie.
Daarna werd zij meer en meer een bankers' bank. Dat betekende in concreto, dat het nog pril-
Ie en nog niet stevig gefundeerde (handels)bankwezen een geduchte concurrent zag wegval-
len. Dat vergrootte de kans op een voorspoedige ontwikkeling. Dat proces werd ook nog
bevorderd door de mogelijkheid tot disconteren die de Bank de (handels) banken bood.
Daardoor kon de bedrijfstak beter inspelen op de vraag uit handel en industrie. Haar moge-
lijkheden om kredieten te verlenen werden door het disconto van de Bank immers sterk ver-
groot en verbeterd. De rol van bankers' bank vergrootte en versterkte in feite de rol en het
effect van de kredietverlening voor de Nederlandse economische ontwikkeling. In die zin was
de Nederlandsche Bank voluit een stimulans en verre van een rem. Door het disconto aan te
bieden aan de handelsbanken en die zo grotere armslag te verlenen was het uiteindelijke
effect, maar ook het uiteindelijke bedrag van de kredietverlening groter, dan wanneer de
Bank rechtstreeks aan bedrijven en instellingen krediet had verleend. Een cijfermatige
onderbouwing voor deze opvatting ontbreekt nog. Wat ten slotte ook niet onderschat mag
worden, is de rol van de agentschappen. V66r 1863 werd de Nederlandsche Bank in de pro-
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vincie vaak beschouwd a1s een Amsterdamse instelling. De agentschappen schiepen voor de
lokale banken dezelfde disconteringsmogelijkheden a1s de hoofdbank inAmsterdam voor de
grote handelsbanken aldaar.
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IV De Nederlandsche
Handel-Maatschappij
Van handelsonderneming naar bankbedrijf

1 InIeiding

In 1871 zagen de stemgerechtigde deelhebbers (aandeelhouders met vier of meer aandelen)
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (N.H.M.) zich gesteld voor een moeilijke vraag.
Had het wel zin de levensduur van hun Maatschappij te verlengen voor een derde periode van
vijfentwintigjaar? En als men v66r verlenging zou stemmen, moest de Maatschappij dan op de
oude voet als handelaar verder gaan of moesten nieuwe wegen ingeslagen worden? Meerdere
signalen wezen erop, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij als handelslichaam haar bes-
te tijd reeds geruime tijd achter zich had liggen. Tekenend voor de achteruitgang waren de
uitgekeerde dividenden in de jaren zestig. Tussen 1861 en 1865 bedroegen deze respectieve-
lijk 6,8%, 11,6%, 11,3%, 12,9% en 9,4%. Daarna komt er duidelijk de klad in. In 1866 was het
dividend nog 8,7%, in 1867 daalde het naar 4,3% en in 1868 werd een absoluut dieptepunt
van 3,7% bereikt. In de jaren 1869/70 steeg het dividend weer naar 6% en 7%.m Niet direct
resultaten die aandeelhouders veel vertrouwen inboezemden voor de toekomst.

De vraag rijst hoe het zover kon komen. Voor Hendrik Muller (Szn.), commissaris voor Rot-
terdam sedert 1868~16(in bezit van ten minste zeven aandelen a f 1000,-) en lid van de
balansconunissie, over wie we in een later stadium nog uitvoerig te spreken komen, was het
duidelijk waar de schoen wrong. In een brief aan ].F. Kesting van de firma ].F. van Leeuwen
schreef hij in 1869 onder meer:

, In mijn gevoel maakte ik daar nog al een eigenaardige figuur, ik volbloed liberaal op koloniaal
gel1ied, door velen radicaal gescholden, omringd door elf mede-commissarissen en den President-Com-
missaris des Konings G.L. Baud, allen zonder onderscheid gesierd met de kroon der grijsheid en even
radicale behoudsmannen als ik 't niet ben. Maar de Rotterdamsche aandeelhouders begrepen nu een-
maal dat zoo'n republikein hunne belangen beter zou behartigen. 't was wat waard de gezichten der
Heeren te zien toen ik het Batig Slot een vloek noemde voor Nederland en Java beide, het cultuurstelsel
gebaseerd op oneeriijkheid en hebzucht, het consignatiestelsel het blok dat de Nederlandsche handel
aan de beenen sleept. ' nr

Het was menigeen duidelijk, dat er iets moest gebeuren. Bij de beslissing voor de verlenging
van het bestaan van de vennootschap in 1874 werd een voorschot genomen op een mogelijke
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radicale koerswijziging. De beperkende bepaling omtrent het verbod van 'speculatie in fond-
sen en in den wissel' werd uit de statu ten geschrapt. Hiermee werd de Handel-Maatschappij
in feite de mogelijkheid geboden bankzaken te entameren. Toch duurde het nog tot 1883
voordat de finale beslissing daartoe genomen werd.
Alvorens ons te verdiepen in het proces van besluitvorming rond de koerswijziging in de
hoogste bestuurlijke regionen van de Handel-Maatschappij, zal eerst een korte schets gege-
yen worden van de geschiedenis van de Bandel-Maatschappij voor 1875 en van de Indische
bankwereld in dezelfde periode.

2 De Nederlandsche Handel-Maatschappij

Bij Koninklijk Besluit no. 163 van 29 maart 1824 kwam de Nederlandsche Handel-Maatschap-
pij tot stand. De gekozen rechtspersoon van de Maatschappij was die van een naamloze ven-
nootschap om zo een te grote bemoeienis of controle van staatswege te voorkomen."" De
oprichting werd in algemene termen gemotiveerd, namelijk handel, nijverheid, landbouw,
scheepvaart en visserij op te beuren. Het middel zou zijn een intensivering van de betrekkin-
gen tussen het moederland en de Indische bezittingen.t", Op 12 april 1824 had de inschrij-
ving van aandelen plaats. De belangstelling was overweldigend. In korte tijd werd voor een
bedrag van f 37 miljoen ingetekend. De condities waren uiterst aanlokkelijk; er werd een
gegarandeerde interest van 4,5% geboden en dat in een tijd, dat andere solide beleggingen
amper 3,5% a 4% opleverden.t" Koning Willem I, die als grootaandeelhouder over 4000 stuk-
ken beschikte, had zich persoonlijk garant gesteld voor het percentage.
De werkkring van de nieuwe Maatschappij zou drieledig zijn:

a. zij moest fungeren als inlichtingendienst in binnen- en buitenland om zo de Nederlandse
nijverheid te kunnen adviseren en dus het algemeen belang te dienen;

b. zij zou actief zijn als een Indische Maatschappij. Dat hield in, dat zij belast werd met aan-
en afvoer van goederen nodig voor de koloniale dienst en met de verkoop van gouveme-
mentsprodukten. Daarnaast moest de Maatschappij functioneren als bankier en commis-
sionair van het Indisch bestuur;

c. zij opereerde als algemene Nederlandse export- en importmaatschappij. De Nederland-
sche Handel-Maatschappij had als verder strekkend doel de Nederlandse handel in het
algemeen te bevorderen en met name de uitvoer van Nederlands fabrikaat.t"

Uiteindelijk zou de Handel-Maatschappij instrumenteel moeten zijn in de modemisering van
het economisch leven in Nederland. Wel werd de Maatschappij expliciet het recht ontzegd
bankierswerkzaamheden te verrichten. Artikel 72 der Artikelen van Overeenkomst luidde:

, Het speculeren in fondsen of in den unssel is aan den Maatschappij verboden, onverminderd de
bevoegdheid van de Directie, om de ledig liggende gelden op eene doelmatige en zekere wijte te beleg-
gen, zonder evenwel dat de Maatschappij immer gelden zonder onderpand zal mogen lenen aan parti-
culieren of aan autoriteiten. '
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Vooral Amsterdam was voorstander van deze bepaling. Het bankiersbedrijf werd daar nog
druk uitgeoefend. Daar had men de Nederlandsche Handel-Maatschappij niet voor nodig."
Ondanks ofliever gezegd dankzij het formidabele kapitaal waren de eerste jaren van de Maat-
schappij verliesgevend en moest de koninklijke 'garant bijpassen (De koning had immers de
4,5% interest gegarandeerd). In 1829 kon voor het eerst uit eigen middelen het gegarandeer-
de dividend uitgekeerd worden. In 1827 was reeds vanwege de minder goede gang van zaken
het kapitaal op 124 min teruggebracht. In 1831 werd het op 123,5 min gesteld en in 1833 op
121 mln.
In de jaren '30 werden twee ontwikkelingen in gang gezet, die van groot belang zouden blij-
ken voor de Maatschappij. In de eerste plaats was daar in 1830 het plan van Joh. van den
Bosch om Nederlands-Indie ten volle dienstbaar te maken aan het economisch belang van
het moederland.t" Dat betekende onder meer, dat Indische produkten met Nederlandse
schepen, door tussenkomst van een Nederlands concern, aan Nederlandse markten geleverd
moesten worden. Het gouvernement zou gaan optreden als groot-producent en de Handel-
Maatschappij als zijn agent en verschaffer van werkkapitaal, in ruil waarvoor zij de Indische
produkten in consignatie ontving. De aldus verworven monopoliepositie legde de Maatschap-
pij geen windeieren en reeds in 1832 liep na een reeks tegenvallende jaren de winst zo hoog
op, dat zij in staat was de garantievoorschotten aan koning Willem I terug te betalen.?"

Een tweede gebeurtenis van grote importantie was de afscheiding van Belgie in 1831. Door
deze gebeurtenis verloren Belgische aandeelhouders hun stemrecht, maar Nederland zijn
lijnwaad(katoen)nijverheid. am dit euvel te verhelpen nam de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij voor rekening van de overheid het initiatief om in Twente de katoenindustrie op
poten te zetten. De Twentse katoentjes werden door de Handel-Maatschappij op de Indische
markt afgezet, aanvankelijk beschermd door een tariefmuur van 25% voor concurrerende
manufacturen. Vanaf 1835, toen de Twentse katoen ook met 12% invoerrechten be last werd,
sloot de Maatschappij een contract af met de overheid, die verliezen tot 12% garandeerde.
Deze zogenoemde lijnwaadcontracten bleven tot in het volgende decennium van kracht.
Het moge duidelijk zijn, dat door deze bevoorrechting de particuliere handel niet kon con-
curreren. In feite werd het omgekeerde bereikt van een van de doelstellingen van 1824,
namelijk het verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse handel.

3 De Nederlandsche Handel-Maatschappij werkt voor eigen rekening

Aan de innige, soms als knellend ervaren, band tussen Maatschappij en overheid is in de
jaren '50 geleidelijk een einde gekomen. Het verlies van de monopoliepositie van de Handel-
Maatschappij bracht met zich, dat de Maatschappij moest omzien naar nieuwe bronnen van
inkomsten.
De belangrijkste oorzaak voor de aantasting van die positie was de geleidelijke afbraak van
het Cultuur- en consignatiestelsel. Dit stelsel was om twee redenen meer en meer in discre-
diet geraakt. In de Tweede Karner rees sedert de grondwetsherziening van 1848 verzet tegen
het stelsel. Het had bovendien in de tweede helft van de jaren '40 de overheid niet die finan-
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ciele voordelen gebracht, die zij gehoopt en verwacht had.~~ Een duidelijk hewijs dat het
gedaan was met de monopoliepositie, kreeg de Maatschappij in 1854 bij de vernieuwing van
het consignatiecontract. Het gouvemement hedong, dat voortaan 200.000 pikols koffie en
150.000 pikols suiker in Nederlands-Indie zelf aan de markt gebracht mochten worden.t"

Op politiek niveau was trouwens ook de kritiek op de Nederlandsche Handel-Maatschappij
sterk toegenomen. In 1849 werd haar door het kamerlid baron B.W. AE. Sloet tot Oldhuis
een gebrek aan initiatief verweten: 'Mijne grieve tegen de Handel-Maatschappij is, dat zij
geenen handel drijft'.527Het verwijt was niet ten onrechte. In 1849 had de Maatschappij f 18
mln in kas op een balanstotaal van f 37,5 mln. Binnen de top van de Maatschappij drong het
besef door, dat de tijd gekomen was om een nieuwe koers te gaan varen. Dat besef kwam tot
uiting in het aantrekken van leden van de directie met een duidelijke handelsachtergrond. In
1850 vertrok de regent F. van der Oudermeulen als president en werd opgevolgd door E.P.
de Monchy, een voorstander van het drijven van handel voor eigen rekening. Daarmee werd
in 1853 speciaal belast N. Trakranen, die als firmant van het handelshuis Trakranen & Co.
een grote, praktische ervaring op dat gebied had. In haar jaarverslag over 1853 gaf de directie
aan, langs welke weg zij dacht te gaan werken. Een cruciale rolleek daarbij weggelegd voor
de Factorij, haar filiaal in Nederlands-Indie:

' .... dat hij den aanzienlijken VO(JT7'aad particuliere producten, welke onze lndische bez.ittingen tegen-
woordig opleueren, aan de uetkzaamheid der jactorij, ook in het belang der Nederlandsdie marnt, op
dit terrein eene zeer tnuchtbare rigting zoude te geuen zijn. '

De Factorij zou dus moeten proberen de hand te leggen op de Indische, particuliere land-
bouwprodukten. Daartoe werden de nodige maatregelen genomen. Nog in 1854 vertrok W.
Poolman naar Nederlands-Indie om leiding en uitvoering te geven aan het opzetten van de
eigen handel en cultuurzaken.
De opdracht waarvoor Poolman en de Factorij zich gesteld zagen, was geen lichte. In feite
moesten zij gaan inbreken in een particulier consignatiestelsel. Naast het Cultuurstelsel was
een particuliere industrie en landbouw van Europese ondernemers blijven bestaan. In 1854
bestonden er in bijvoorbeeld de Vorstenlanden vier grote, particuliere suikerondernemin-
gen. Met het afbrokkelen van het stelsel won het particulier initiatief aan belang. Een gebrek-
kig bank- en kredietwezen leidde tot een verstrengeling van belangen van de landbouwonder-
nemingen en de handelshuizen, die de landbouwprodukten opkochten en exporteerden.
am nu de cultuurondernemingen in staat te stellen te produceren en tegelijkertijd zeker te
zijn van de produkten sloten handelshuizen consignatiecontracten met de ondernemingen
af. Zo'n contract had de volgende belangrijkste bestanddelen:

a. de produkten van de onderneming worden aan de geldschieter geconsigneerd (de geld-
schieter ontvangt de goederen, maar het eigendom ervan berust nog bij de ondeme-
ming);

b. de overeenkomst geldt voor een aantal jaren. De geldschieter kan de overeenkomst te
allen tijde opzeggen, de ondernemer eerst na een paar jaar;
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c. de geldschieter geniet voor de verkoop provisie, maar alle kosten worden gedragen door
de ondernemer.t" De handelshuizen oefenden naast hun reguliere bezigheden ook nog
de bankiersfunctie uit. Wilde de Handel-Maatschappij zich in deze wereld, waar men niet
op een kapitaalkrachtige concurrent zat te wachten, een aandeel verwerven, dan kon dat
slechts op een manier: prijzen aanbieden boven het marktniveau. Een dergelijke gedrags-
lijn is echter niet zo lang vol te houden; deze kost veel en levert niets op. Vandaar dat al
snel gekozen werd voor een nieuwe aanpak.zoals staat te lezen in hetjaarverslag van de
Factorij van 1856/57:

, Vandaar ons uoorstei om op landbouw of nijverheidsonderneming, die op degelijke grondslagen wor-
den opgerigt of reeds daargesteld zijn en voldoende waarborgen van welslagen in zich vereenigen,
tegen eene matige rente gelden te uerstrekken, op zoodanige uoet, dat door het jaarlijkse afboeken van
een deel der rente in mindering van de geleende som, de kapitale schuld na zeker tijdsverloop geheel
gedelgd en het verbonden onderpand vrij en onbezwaard zal zijn. '329

De Nederlandsche Handel-Maatschappij zag een rol voor zich weggelegd als hypotheek- of
cultuurbank. Zij poogde - en niet zonder succes - in de daaropvolgende jaren consignatie-
contracten af te sluiten door kredieten te verlenen tegen billijker voorwaarden dan de con-
currentie.f" Dat dit totveel verbittering aanleiding heeft gegeven, spreekt voor zich. De uit-
eindelijke resultaten van de nieuwe activiteiten waren wisselend, waarbij de crisis van 1862/63
een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld. De Factorij kwam niet zonder kleerscheuren uit
deze crisis en als reactie daarop draaide zij haar rol als hypotheekbank terug en ging zij zich
meer toeleggen op het verschaffen van oogstvoorschotten en het doen van cultuurzaken voor
eigen rekening.t" De balanscijfers van de Factorij tussen 1875 en 1880 bevestigen dit door
Mansvelt geschetste beeld echter niet. Zoals tabel 6 laat zien, blijft de post 'Voorschotten
onder hypotheek' bedragen vermelden die qua omvang niet onder doen voor twee andere
belangrijke posten.

Tabel6 Cultuurrelaties der Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1880

uoorschotten onder uoorschotten at
hypothetk te teoeren produkten

1875 f 2.970.804,- f 4.013.263,-
1876 f 3.291.158,- f 5.562.544,-
1877 /3.600.811,- /3.976.192,-
1878 f 3.244.706,- f 3.829.843,-
1879 f 3.151.139,- f 5.104.287,-
1880 f 4.178.617,- /3.472.321,-

aandelen in
onderneming
f 2.348.371,-
f 4.115.808,-
f 4.690.474,-
f 4.776.985,-
f 4.543.912,-
f 4.252.764,-

Bron:Jaarverslagen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1880

4 Het bankwezen inNederlands-Indie

De crisis van 1862 maakte nog eens ten overvloede duidelijk, dat het bankwezen in Neder-
lands-In die op dat moment volstrekt ontoereikend was. Op het moment van de crisis
waren er in Indie slechts twee banken in bedrijf, en wei de Javasche Bank en de Neder-
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landsch Indische Escomptobank, opgericht in 1857 door Tiedeman en Wichers van Ker-
chern. Voor een belangrijk dee! werden de problemen van 1862 veroorzaakt door de
beperkende maatrege!en waaraan de Javasche Bank onderworpen was. Opgericht op 11
december 1827, had zij bij octrooi het recht werkzaam te zijn als circulatiebank voor
Nederlands-Indie, Dat betekende, dat zij het recht had bankbiljetten uit te geven.m Een
speciaal besluit van 18 december 1827 had bepaald, dat de bankbiljetten steeds inwissel-
baar moesten zijn voor gouden of zilverenspecie.s" Er was dus geen verplichting een
bepaald percentage ede!metaal in kas te houden en hiermee was de basis gelegd voor vee!
problemen. Er bestond immers continu het gevaar, dat de kassen van de bank leeg lOU-

den raken bij massale inlevering van bankbiljetten. Bij de verlenging van het octrooi in
1848 werd bepaald, dat de biljettenuitgifte een door de Gouverneur-Generaal vast te stel-
len maximumbedrag niet te boven mocht gaan. Dit legde de bank te vee! beperkingen op
als kredietgeefster en daarom werd bij de verlenging in 1859 vastge!egd, dat de bank ten
minste drietiende van het uitgegeven bedrag aan biljetten in kas moest houden. Artikel 30
van het octrooi luidde: 'Geene uitgifte van bankbiljetten heeft plaats, tenzij de bank min-
stens drietiende van het uit te geven bedrag beschikbaar hebbe in wettige betaalmidde-
len'.'5. Met deze beslissing werd het principe toegepast, dat het bedrag van een emissie er
niet werkelijk toe doet, wanneer de verhouding metaalvoorraad en liquiditeit het voorge-
schreven evenwicht handhaafde. Vanwege de vrees voor een ongelimiteerde uitgifte werd
op gezag van de Gouverneur-Generaal nog steeds een maximum vastgesteld. Als de direc-
tie uitging boven het haar geste!de plafond, dan kon dit op voorwaarde dat de Gouver-
neur-Generaal ermee accoord ging of dat ' ... het volle bedrag daarvan in wettige betaal-
midde! bij de bank beschikbaar zij ... '.555
Uit een oogpunt van beheersbaarheid van de geldstromen was een dergelijke maatrege!
onvoldoende. In dat geval was het nodig, dat de hele opeisbare schuld aan het dekkings-
voorschrift werd onderworpen.t" Het maximum werd angstvallig laag gehouden. In 1859
was dat f 7 miljoen, in 1860 flO miljoen, in 1863 f 12 miljoen, in 1865 f 15 miljoen en uit-
eindelijk in 1874 f 25 miljoen.?" Vervolgens werd bepaald, dat voortaan 40% van de ope isba-
re schuld door munt of muntmateriaal gedekt moest zijn, maar er werd geen maximum voor
de schulden vastgeste!d. De maatrege! van 1859 zorgde regelmatig voor geldschaarste. In het
crisisjaar 1862 kon het gebeuren, dat met een metaalvoorraad van 60% en een bankbiljetten-
emissie van nog geen f 12 miljoen er nog slechts een be drag van f 50.000,- mocht worden uit-
gegeven?" De ge!dschaarste werd nog verergerd door het voortdurend wegstromen van het
zilver. Een ander kwalijk gevolg van de plafonnering was de vaak onnatuurlijk hoge disconto-
rente die de Javasche Bank moest rekenen. Immers, een hoog disconto was no dig om de vraag
naar krediet beperkt te houden en dat in een periode van groeiende kredietbehoefte. In deze
situatie van voortdurende schaarste en hoge rente kon het niet uitblijven, dat sommigen hier
het gat in de markt zagen. Op 22 augustus 1857 werd in Batavia door C.F.W. Wiggers van Ker-
chern en P. Tiedeman van de firma Tiedeman & Van Kerchem de Nederlandsch-Indische
Escompto Maatschappij opgericht als zuivere bank. De doelstelling was tweeledig:

a. het verstrekken van leningen aan handel en nijverheid, zoals bepaald bij art. 12;
b. het accepteren van fondsen die op dat moment bij gebrek aan mogelijkheden ledig lagen,

112



DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPI]

tot uitzetting Op hypotheek tegen een matige rente. Artikel12 bepaalde, dat 'de werkkring
van deze Maatschappij zal bestaan in: escompteren, beleenen, voorschot geven op spetie,
wisselhandel enz' ."9 De bank lOU zich niet inlaten met cultuurzaken, dit in tegenstelling
tot haar directie, gevormd door de firma Tiedeman & Van Kerchem. De nieuwe bankin-
stelling ging van start met een kapitaal van f 500.000,-. Om dit te vergtoten werden in
1859 eigen bankbiljetten uitgegeven, waaraan in 1863 na een slepend conflict met het gou-
vemement een einde kwam.r" De Escompto Maatschappij is pas een bank van betekenis
geworden in de jaren '80. Toch wist zij tijdens de eerste dertig jaren van haar bestaan, de
jaren van suikercrisis incluis, gemiddeld een dividend van 7,5% uit te keren."!

Een nieuwe stoot in de ontwikkeling van het Indisch bankwezen werd gegeven door de eer-
der vermelde crisis van 1862. De crisis werd veroorzaakt door minder goede (suiker)oogsten,
terwijl cultuurondememingen grote kredieten hadden opgenomen. Ook de Javasche Bank
had zo goed en lo kwaad als het ging, meegedaan. Zij was zelfs haar maximum te boven
gegaan." Toen door de tegenvailende oogsten enkele ondememingen in de problemen kwa-
men, was de Javasche Bank, ondanks een welvoorziene kas, niet bij machte adequate hulp te
bieden, terwijl de Escompto Maatschappij eenvoudig te klein daarvoor was. Het disconto
steeg in deze periode tot 10%.
In Nederland, waar zich in 1863 onder invloed van het Franse Credit Mobilier een ware Griin-
dungswelle op bankgebied voltrok, bleef dit hoge disconto niet onopgemerkt Men rook kan-
sen voor het bankbedrijf in Nederlands-Indie, Een en ander resulteerde in de vestiging van
een aantal banken. In 1863 werden in de kolonien gevestigd de Nederlandsch-Indische
Handelsbank, een dochter van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, de
Rotterdamsche Bank en de Intemationale Crediet- & Handelsvereeniging 'Rotterdam'. De in
het Oosten opererende Engelse bank de CharteredBank of India, Australia and China, vestigde
ook een agentschap in Batavia. Met de komst van deze financiele instellingen werd het bankbe-
drijf gemodemiseerd. Kredietwissels'" en documentaire wissels raakten snel ingeburgerd.t" De
kolonien hebben de Nederlandse bankinstellingen met die winsten gebracht waarop ze
gehoopt hadden. Integendeel, ze hebben aile zonder uitzondering duur leergeld moe ten beta-
len. Voor de Rotterdamsche Bank waren de tegenslagen en de teleurstellingen zo groot, dat ze
in 1879 besloot haar agentschap in Batavia op te heffen, Het probleem van veel banken was, dat
zij zich met beperkten tot het bankbedrijf pur sang, maar zich ailengs meer met cultuurzaken
gingen bezighouden. Dit kon betekenen, dat bedragen illiquide vastgelegd werden.t"
Voor de financiering van de cultuurondememingen volgden de banken het voorbeeld van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij door lange wissels (looptijd 10 en later 6 maanden) te
trekken op het hoofdkantoor in het moederland. Dit soort wissels staat bekend als 'pig on pork
and pork on pig paper: Het gevaar van dergelijke wisselafgiftes schuilt hierin, dat er geen reeel
krediet geschapen wordt, maar dat veeleer een verplichting wordt aangegaan om de aldus
verkregen middelen op een andere plek aan de eigen instelling terug te geven. Dit systeem
werkt zolang er zekerheid bestaat dat bij het vervallen van de wissels er voldoende middelen
voorhanden zijn om ze te beralen.t" In tegenstelling tot de Handel-Maatschappij beschikten
de meeste bankinstellingen niet over ruime kassen. Dit lOU zich vooral wreken tijdens de sui-
kercrisis van 1883/84.
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5 De Nederlandsche Handel-Maatschappij op een tweesprong

Eerder is reeds vermeld, dat het niet goed ging met de Nederlandsche Handel-Maatschappij
aan de vooravond van de derde periode van haar bestaan. Haar winstgevendheid was laag en
de dividenden onbevredigend.
In een uitvoerig 'In Memoriam' ter gelegenheid van het vervallen van de differentiele rech-
ten op 1januari 1874 laat de horzel (Muller) van de directie zien, dat deze Maatschappij al
geruime tijd niet meer in staat is te concurreren met de particuliere handel:

, Van mij die seden lang he; vertrouwen van de Rotterdamsche aandeelhouders dier Maatschappij
geniet, hen in het CoUegie van Commissarissen te vertegenwoordigen, van mij kan 't wel niet een uoor
haar onaangenaam of geringschattend oordeel, veelmin een. hatelijke bedoeling worden geacht indien
ik betuig, dat deze cijfers mij alleraangenaamst aandoen en ik het een zeer gewigtig resultaat noem
dat bereikt is. Want het bewijst alweder en als voor de duizendste maal, de 'gmotere kracht die in vrij-
heid dan in bescherming ligt'. 347

De cijfers waarop Muller doelde, gaven een beeld van de uitvoer van lijnwaden door de Han-
del-Maatschappij en de particuliere handel naar Nederlands-Indie tussen 1851 en 1869.

Tabel 7 Procentueel aandeel van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en overige in de uitvoer van lijn-
waden van Nederland naar Nederlands-Indie

1851
1856
1861
1866
1867
1868
1869

N.H.M.

64%
22%
18%
13%
9%
4%
9%

particuliere handel
36%
78%
82%
87%
91%
96%
91%

Bron: De Economist, 1874, pp. 471472

De door Muller gepresenteerde cijfers liegen er niet om. Het aandeel van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij in de export van katoen naar Nedederlands-Indie is ondanks de geprivi-
legieerde positie te verwaarlozen. Voor Muller was dit gegeven tevens het bewijs, dat protectie
een ondeugdelijk handelswapen is. Voor hem, de vrijhandelaar pur sang, is er maar een echt
wapen en dat is kennis van zaken en daaraan schortte het nogal eens in zijn optiek:

,Hoe levendig staat 't mij uoor den geest, - en ik spreek van eene eroaring die juist nog niet zoo vele
jaren achter ons ligt, - dat de groothandel 't met een voornaam glimlachje en schouderophalend beje-
gende toen ze uoor 't eerst op het kantoor van den zeehandelaar de stapels 'lapjes' en 'katoentjes' zag,
die nu altijd op mijne schriiftafel en op die der groothandelaars op Indii, uitgespreid liggen!
Hoe levendig herinner ik mij nog de aardigheden die men zid: nu en dan daarover veroorloofde, totdat
men eindelijk heeft ingezien, dat de kennis van de uitvoerartikelen juist de meest onmisbare uoor ons
was. '348
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Van een geharnast tegenstander van het protectionistisch stelsel, waarvan de Handel-Maar-
schappij deel uitmaakte, mag men geen genuanceerd oordeel verwachten, Toch laten ook
andere cijfers zien, dat de Handel-Maatschappij tussen 1850 en 1874 matig gepresteerd heeft.
Tussen 1850 en 1874 werd door de Maatschappij op aangevoerde produkten een nettowinst
gemaakt van f 2.858.000,- ofwel f 114.320,- per jaar tegen een aangewend kapitaal van f 13
miljoen. De Factorij was in genoemde peri ode succesvol te noemen met een winst van
f 11.574.000,-. De Maatschappij was in de tweede periode in staat gemiddeld een dividend
uit te keren van 7,64%, een respectabel percentage. Maar trekt men daar de gouvernements-
provisie weer vanaf, dan blijft er nog slechts 4,5% over. Tussen 1850 en 1874 boekte de
Nederlandsche Handel-Maatschappij totaal aan provisie f 37.711.000,-. Van dit bedrag werd
f 33.634.000,- genoteerd uit hoofde van gouvernementsprovisie.t" Niet zonder reden werden
er aan de vooravond van de derde verlenging vraagtekens gezet bij de koers en winstgevend-
heid van de Maatschappij.

6 Op weg naar een nieuwe toekomst

Niet aileen aandeelhouders en commissarissen (Muller) waren veron trust over de gang van
zaken, maar ook de directie betoonde zich daarover ongerust. In 1874 liet de directie haar
idee en vervatten in haar 'Mededeelingen aan Commissarissen'. De statuten van de Maat-
schappij werden eens kritisch tegen het licht gehouden en er werd geconcludeerd, dat wat in
1824 goed en verstandig had geklonken, anna 1874 achterhaald was. Zonder het nationale
belang geheel terzijde te schuiven, wilde de directie het eigenbelang van de Maatschappij
meer laten domineren. Ook wilde de directie af van de beperkingen, opgelegd door artikel
63, dat de speculatie in fondsen of in wissels verbood. Niet dat men direct bankzaken over-
woog, maar de directie wenste gewoon meer bewegingsvrijheid. Het voornaamste arbeidster-
rein was en bleef de goederenhandel, hetzij voor eigen rekening, hetzij in commissie.t" Bin-
nen de directie vonden ook enkele mutaties plaats; De Monchy werd opgevolgd door N.
Trakranen en in 1875 trad jhr. P. Hartsen toe van de firma Gebr. Hartsen, gespecialiseerd in
overzeese handel. Deze personele veranderingen geven weinig kracht aan de veronderstel-
ling, dat de leiding van de Handel-Maatschappij van plan was op korte termijn met financiele
transacties te beginnen. Er was immers geen bankier in het gezelschap.

Uiteindelijk bleef alles bij het oude, ondanks de 'Mededeeling' van de directie. De resultaten
bleven echter een dalende tendens vertonen en dat leidde in de jaren 1875-1879 tot herhaal-
de botsingen met de Raad van Commissarissen. Het dividend was gedaald tot 5% en het kapi-
taal was tot tweemaal toe verminderd tot f 35,783,000,-.551

Wie de jaarverslagen over de periode 1875-1879 doorleest, wordt getroffen door de matheid
van toon. Steeds moet de directie melden, dat de zaken niet naar behoren functioneren. Dit
wordt pijn1ijk duidelijk, wanneer men de posten 'gelden op interest' en 'kas, kassiers' over
genoemde jaren beziet
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Tabel 8 Liquide middelen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
(bedragen x f 1.000,-)

1875
1876
1877
1878
1879

gelden op interest
7.000
3.300
6.000
2.700
3.050

kas,kassiers
4.100
4.500
4.100
7.400
7.900

Bron: Jaarverslagen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1879'"

De Maatschappij had er in deze jaren grote moeite mee om belangrijke bedragen bij een
kapitaal van f 35.783.000,- produktief aan te wenden. Als we vervolgens kijken naar de
samenstelling van de winst over genoemde periode, blijft het beeld van een weinig dynamisch
bedrijf overeind. De resultaten wijzen meer in de richting van een beleggingsmaatschappij
dan naar een handelsonderneming.

Tabel 9 Opbouw winstcijfers van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
(bedragen x J 1.000,-)

facturij aandelen en
schuldbneuen

803
178

11
137
151

interest

1875
1876
1877
1878
1879

579
456
487
439

-246

1.197
1.150
1.308
1.178
1.069

319
810
764
959
773

Bron:Jaarverslagen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1879'"

De post 'Goederen van en naar Indie, Japan enz.' bij het hoofdstuk 'Overzigt en Verdeeling
der Winst' versterkt nog de indruk, dat de Handel-Maatschappij als handelsonderneming
nog steeds niet naar behoren functioneerde. De opbrengsten van de handelstransacties zijn
niet groot, als ze al niet in het rood genoteerd moeten worden.

Tabel 10 Goederen van en naar Indie, Japan, enz.

1875
1876
1877

J 60.000,-
-J 98.000,-

J 197.000,-

1878
1879

- J 632.000,-
J 199.000,-

Bron:Jaarverslagen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1879'"

Er was dus alle reden voor ernstige kritiek op de leiding en die kwam er. Vooral Hendrik Mul-
ler Szn. als lid van de Balanscommissie en Rapporteur en de Koninklijk Commissaris mr. JD.W.
Pape waren daarmee niet zuinig. De conflicten laaiden zo hoog op, dat in 1877 de leden van de
directie jhr P. Hartsen en H. Schroder Visser opstapten uit protest tegen het optreden van Mul-
ler. In tweede instantie zou echter blijken, dat vooral Hartsen mede was afgetreden uit onvrede
over de gang van zaken binnen de directie, waar hij zich meestal 'overruled' zag door de combi-
natie Trakranen/Obreen." Bij gelegenheid van de aanvaringen met de directie sprak Muller
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zich in een vertrouwelijk gesprek met de toekomstige secretaris van de directie Hudig uit voor
een radicale koersverandering. Zijns inziens was de Handel-Maatschappij niet geschikt als han-
deldrijvend lichaam. Dit sluit aan bij zijn artikel in De Economist van enige jaren tevoren, maar
hij ging tijdens het gesprek nog een stapje verder. Hij gaf ook aan, wat de Handel-Maatschappij
wel moest doen. Zij moest zich gaan toeleggen op het bankvak.'"

7 De Pincoffs-affaire

Hoewel door deze en andere conflicten, bijvoorbeeld over de vestiging van een agentschap in
New York, de verhouding tussen directie en commissarissen voortdurend verslechterde, bete-
kende dat niet, dat de realiteit van alle dag uit het oog werd verloren. Toen in mei 1879 de
Pincoffs-affaire aan het rollen ging, leverde dat uiteraard stof tot discussie in de Raad van
Commissarissen van de Handel-Maatschappij. Tussen 1849 en 1879 was Lodewijk Pincoffs
een vooraanstaand en gerespecteerd burger van de stad Rotterdam. Hij nam deel aan veel
sociale en economische activiteiten van de stad. Hij was gemeenteraadslid, statenlid van Zuid-
Holland en lid van de Eerste Kamer. Hij was betrokken bij de oprichring van de eerste HBS
en deed aan liefdadigheid. Op economisch vlak was hij betrokken bij de oprichring van de
Rotterdamse Handelsvereeniging en exploiteerde hij samen met Henry Kerdijk de Afrikaan-
sche Handelsvereeniging. In 1879 bleek, dat zijn zakelijk imperium op lucht was gebouwd en
in stand werd gehouden door financiele malversaties, am arrestatie te voorkomen vluchtte
Pincoffs op 14 mei het land uit en vertrok naar de Verenigde Staten."? Tijdens de discussie
kwam iets van de gespannen verhouding aan de oppervlakte. Commissaris van de Koning mr
F. Alting Mees wierp naar aanleiding van de gebeurtenissen in Rotterdam de vraag op hoe
ver de controlerende functie van het college diende te gaan:

, de waarden der maatschappij, de has en de effecten worden door comm. niet nagezien; met het oog
op het gebeurde in Rotterdam, vraagt hij, is dit goed? Wij nemen op goed geloof aan dat alles aanwe-
zig is, en misschien ook zoude de Directie het kwalijk nemen indien wij het wilden amtroleren, maar
zoodoende toch geven aan de aandeelhouders eene verzekering die wij niet kunnen geven. 'JJ8

De vergadering concludeerde, dat het verre van de taak van hun college was zich in detail
met de controle van de gang van zaken te bemoeien, veeleer was:

, .... de ware roeping van een Commissaris invloed uit te oeJenen op den gang van when; goede
ondernemingen aan te moedigen, nadeelige af te keuren en, in woord, de rigting te overwegen en aan
te wijzen waarin eene instelling zich bewegen moet. 'm

Dit betekende echter weer niet, dat de directie de to tale vrije hand had, want, zo vervolgde
Airing Mees,

, .... Maar hiemeoens han men - en dit is wel de roeping van Commissarissen, zich door de Directie
duidelijke en nauwkeurige uitlegging doen geven van de wijze waarop de has wordt behandeld en de
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waarden gecontroleerd en bewaard, om daarop eventueel aanmerkingen te maken - en eene andere
inrichting te verlangen. ' 1«1

Kortom, de comrnissarissen wensten niet op de stoel van de directie te gaan zitten, maar
zagen zich zelf ook niet direct als een honorair orgaan. Zij behielden zich het recht voor om
bij gelegenheid de directie krachtig op de vingers te tikken en een ander beIeid te eisen. De
directie was gewaarschuwd. AIting Mees lOU de directie ook berichten over het standpunt van
het college over haar vermeende bevoegdheden.?"

Het is niet bij een waarschuwing aan het adres van de directie gebleven. In de loop van 1879
en 1880 zijn door het college metterdaad pogingen ondernomen om de greep van de com-
missarissen op de directie te vergroten. Commissarissen b1ijken voorstellen gedaan te hebben
aan het Ministerie van Justitie om de statuten van de Nederlandsche HandeI-Maatschappij
aan te passen in die zin, dat niet aileen de jaarrekening en de balans de goedkeuring van het
College van Commissarissen nodig hebben, maar dat dit college zich ook mag uitspreken
over wijzigingen in het tractement van de directie. Het ministerie heeft afwijzend gereageerd
op de voorstellen. De argumentatie luidde, dat goedkeuring van de balans en de jaarreke-
ning aIleen kan geschieden door een college, dat verder geen enkele betrokkenheid kent bij
de gang van zaken. Als het college rich ook moet uitspreken over weI of geen salarisverbete-
ring, dan is er weI sprake van een verstrengeling van beIangen. Dat de zaak comrnissarissen
na aan het hart lag, blijkt weI hieruit, dat men juridisch advies heeft ingewonnen inzake de
argumentatie van het ministerie. Met de statuten van de Nederlandsche Bank en de Rotter-
damsche Bank heeft men de uitspraken aangevochten, maar uiteindelijk was het tevergeefs.r"
Deze vasthoudendheid van commissarissen voor een betere controle van het doen en laten
van de directie is waarschijnlijk ook een rechtstreeks gevolg van de Pincoffs-affaire. V66r 1879
achtte men controle van geIijkgestemden en heren overbodig en ongepast Sinds Pincoffs is
dit blinde vertrouwen voorgoed verdwenen. Sterker nog, deze gebeurtenis heeft bijgedragen
tot de groei en bloei van een nieuwe beroepsgroep, de accountancy."

Maar Lodewijk Pincoffs had nog meer invloed op de gang van zaken dan louter het aanscher-
pen van het standpunt van de Raad van Commissarissen jegens de directie. Tijdens de verga-
dering van de raad op 19 en 20juni 1879 bleek op vragen van commissaris AC. Wertheim, dat
de HandeI-Maatschappij financieeI op een bijzondere manier bij de affaire betrokken was. Zij
was erin geslaagd tijdig haar aandelen van de door Pincoffs toedoen gekanteIde Afrikaansche
Handelsvereeniging te verkopen; op 16 mei was het besluit genomen, de 33 obligaties tegen
24% van de waarde, die f 1.000,- was, van de hand te doen.!64De President van de Nederland-
sche Bank, W.C. Mees, had kort na het drama van 14 mei Trakranen benaderd met de vraag of
rijn Maatschappij bereid was het geschokte financiele establishment te ondersteunen om meer-
dere faillissementen buiten dat van de Afrikaansche Handelsvereeniging te voorkomen. Men
moest daarbij denken aan het omvallen van de Rotterdamsche Handelsvereeniging en wellicht
van de Rotterdamsche Bank. Feitelijk hadden aile financiele instellingen in de Maasstad rich
in meerdere of mindere mate gecomrnitteerd aan de talloze initiatieven van Pincoffs. Volgens
Trakranen bestond er in principe binnen de leiding weinig animo voor een dergelijke steun-
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operatie. Maar W.C. Mees van de Nederlandsche Bank wees bij herhaling op de mogelijke
catastrofe bij het uitblijven van bijstand en dat lOU ook de clientenkring van de Nederland-
sche Handel-Maatschappij raken. Het was derhalve ook eigenbelang. Mees had verder ver-
klaard, dat het de Bank statutair niet toegestaan was zelf hulp te bieden en dat de Maatschap-
pij als enige instelling in Nederland op een hoog niveau financiele bijstand kon verlenen.

Uiteindelijk is er door de Handel-Maatschappij gegeven 'een millioen op twee millioen obli-
gatien der Rotterdamsche Handelsvereeniging, zijnde een deel der leening op onderpand
van Fijenoord, gelijk bekend is'. Het behoorde tot de voorwaarden, dat op 1juli 1882 het kre-
diet afgelost lOU zijn.365 De directie verontschuldigde zich ten slotte, dat zij niet bij machte
was geweest het college tijdig over de gang van zaken in te lichten. Maar het aanwezige
belang had een zekere snelheid van handelen vereist, De commissarissen gingen daarop
accoord met de door de leiding geschetste gang van zaken, maar ten minste een van hen, en
weI Hendrik Muller Szn.,moet geweten hebben, dat de york iets anders in de steel zat. Op 24
mei 1879 hadden de heren A. Milders en M. Mees, commissarissen der Afrikaansche Han-
delsvereeniging (A.H.V.) en de heren H. Muller, Szn en W.C. Schalkwijck, leden der Com-
missie uit Crediteuren van de Afrikaansche Handelsvereeniging, een verzoek aan de Neder-
landsche Handel-Maatschappij gericht. Zij verzochten daarin om een lening van f 168.000,-,
te openen bij de Banco Naccional Utramarino te Lissabon. Als onderpand werden geboden
3880 balen Afrikaner koffie met een waarde van f 145.000,-. Hendrik Muller zegde toe, een
deel van de opbrengst van door hem voor rekening van de Vereeniging verkochte palmpitten
ter beschikking te stellen. Veel zaken op Afrika werden gedaan via tussenhandelaars en dat
waren meestal Portugezen.r" In feite verzoeken de heren de Maatschappij een documentair
krediet, een typische bankactiviteit, te verlenen aan de Afrikaansche Handelsvereeniging.t"
De Maatschappij ging accoord op basis van beide toezeggingen.t" Op 3 juni 1879 verklaarde
de directie zich bereid de Handelsvereeniging een krediet te verschaffen van f 168.000,-.!l69

De heren van de Commissie en de commissarissen hebben waarschijnlijk hoop geput uit de
toezegging van de Handel-Maatschappij, want op 26 mei, twee dagen later, lieten commissa-
rissen van de Handelsvereeniging een circulaire aan crediteuren rondsturen met daarin een
verzoek om geduld, omdat door een geleidelijke en praktische afwikkeling van zaken er nog
veel te redden viel.s70 Hendrik Muller was dus ten nauwste betrokken bij de afwikkeling van
de Pincoffs-affaire en hij had als commissaris snel toegang tot de top van de Maatschappij.
Dat betekent tevens, dat de directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij ook al in
een vroeg stadium bij de afwikkeling in Rotterdam geinteresseerd was.
Tien dagen later verscheen een nieuwe Rotterdamse delegatie in Amsterdam. Ditmaal betrof
het de heren M.M. de Monchy en W. Scheffer, beiden tijdelijk belast met de leiding van de
Rotterdamsche Handelsvereeniging. Ze hadden behoefte aan contanten om de ergste schul-
den af te lossen en zo de schuldeisers tijdelijk tevreden te stellen. Als onderpand boden ze
obligaties van de Rotterdamsche Handelsvereeniging. Er zou tot een bedrag van f 9QO.000,-
aan hypothecaire obligaties geemitteerd worden op het handelsterrein Fijenoord en alle
daarop zich bevindende onroerende goederen. Met dit bedrag wilden ze tijd kopen, tijd om
Fijenoord als handelsterrein verder te ontwikkelen en met de exploitatie te starten. De heren
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meenden, dat ze hiervoor ten minste een miljoen gulden nodig hadden en boden aan als
onderpand nogmaals obligaties Rotterdamsche Handelsvereeniging af te geven met een
waarde van f 2.250.000,-. Mocht dit niet als voldoende beschouwd worden, dan waren ze
bereid als verder onderpand het bezit van de Handelsvereeniging aan effecten van industrie-
le en financiele firma's over te dragen.
Trakranen toonde zich geenszins onder de indruk van het aanbod. Hij vroeg zich af, wat er
gebeurde, indien de obligaties niet geplaatst konden worden, voordat de schuldeisers zich
opnieuw zouden melden. Eigenlijk wilde hij de boot afhouden door de kwestie op de lange
baan te schuiven. Schaffer drong echter aan op een beslissing voor de aandeelhoudersverga-
dering van twee weken later." En dus kwam de kwestie opnieuw ter sprake binnen de top van
de Maatschappij. Men besloot in het belang van de kredietwaardigheid van de eigen Rotter-
damse clientele accoord te gaan met de lening, echter tegen stringente voorwaarden:

a. er wordt een rente geeist van 5%, ter voldoening waarvan zullen strekken de coupons der
obligaties;

b. de gemeente Rotterdam verplicht zich de voorgestelde inwisseling van het bij haar berus-
tende waarborgfonds tegen obligatien goed te keuren en verbindt zich tevens om tweejaar
afte zien van haarvordering op de Handelsvereeniging, grootf 1,55 miljoen;

c. bij tussentijds failleren van de Rotterdamsche Handelsvereeniging heeft de Nederlandsche
Handel-Maatschappij het recht zonder tussenkomst van derden de executoriale verkoop te
provoceren;

d. er moeten waarborgen komen, dat de gelden bestemd voor Fijenoord daar ook daadwerke-
lijk gebruikt worden;

e. de heren De Monchy en Schaffer verplichten zich nog twee jaar directeur te blijven;
f. op de handelsterreinen en gebouwen zal een eerste hypotheek gevestigd worden om zo de

belangen van de obligatiehouders veilig te stellen.f"

Wie al deze voorwaarden bekijkt, kan niet anders dan concluderen, dat hier een bank of ten
minste een financiele instelling bezig is haar lening aan de Rotterdamsche Handelsvereeni-
ging veilig te stellen door het recht van executoriale verkoop en vestiging van eerste hypo-
theek. Aileen de borgstelling ontbrak nog.
Bij de reddingsactie is de Nederlandsche Bank niet helemaal aan de zijlijn blijven staan. De
Bank verklaarde zich bereid, indien de Handel-Maatschappij in financiele nood zou komen,
van de Maatschappij de obligaties Rotterdamsche Handelsvereeniging kosteloos in depot te
nemen voor een eventuele belening tegen onderpand van deze obligaties.'" Het ging in dit
geval om de f 1 miljoen tegen onderpand van obligaties tot een bedrag van f 2 miljoen. De
heren Schaffer en De Monchy waren ondertussen op een enkel punt na met de voorwaarden
accoord gegaan. Er restte hen natuurlijk weinig anders. Welke andere instelling in Neder-
land zou immers in een korte tijd in staat zijn een dergelijke omvangrijke financiele steunac-
tie uit te voeren? Ze wisten nog wel te bedingen, dat elk half jaar een bedrag van f 25.000,-
afgelost zou worden, waarna de coupons die niet tot rentebetaling over het voorschot strek-
ten, opnieuw aan de Handelsvereeniging ter beschikking zouden worden gesteld. De wijzi-
ging in afspraken was nodig geworden, omdat van het provenu van coupons van obligaties tot
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een bedrag van f 1 miljoen, een deel nodig was om de verschuldigde rente over het be drag
van f 1,55 miljoen aan de gemeente Rotterdam te betalen.t"

De Pincoffs-affaire greep ook in in de carriereplanning van individuen. In 1879 was de post
van agent voor de Handel-Maatschappij te Rotterdam vacant. In overleg met H. Muller waren
drie kandidaten geselecteerd, te weten L. Dunlop Azn.i j.C, Hoynck van Papendrecht en E.A.
de Monchy jr. Hoynck van Papendrecht genoot de voorkeur van Trakranen en Hartsen,
omdat hij als koopman en commissionair reeds de nodige ervaring had.575 Op 15 mei moest
de te benoemen kandidaat de Maatschappij laten weten, dat het omvallen van de Afrikaan-
sche Handelsvereeniging ook zijn firma Hoynck & Pincoffs in zijn voortbestaan bedreigde.
De directie, beducht voor elk schandaal, besloot onmiddellijk de benoeming op te schorten
in afwachting van wat komen ZOU.576 Hoynck van Papendrecht besloot echter de ontwikkelin-
gen niet af te wachten en nam stappen om zijn benoeming alsnog veilig te stellen. Enige
dagen later vervoegde zich bij Trakranen de advocaat B. Lodder uit Rotterdam. Hij had inza-
ge gehad in de boeken van zijn client en was tot de slotsom gekomen, dat een accoord tussen
Hoynck en zijn crediteuren tot de reele mogelijkheden behoorde. Het enige bezwaar was, dat
dan de zaak voor zijn client negatieve publiciteit zou opleveren, wat tijdelijk zijn functioneren
op de beurs zou verhinderen. Trakranen stelde echter, dat, indien er een behoorlijk vergelijk
uit de bus zou komen, de Maatschappij Hoynck van Papendrecht alsnog als agent zou benoe-
men."? De afwikkeling van de liquidatie van zijn firma en het treffen van een regeling met
zijn schuldeisers kostte Hoynck een maand. Half juni kon hij zijn mogelijke werkgever
berichten, dat er een accoord was. Aile nog aanwezige baten zouden toevallen aan de credi-
teuren. Bovendien verklaarde hij zich bereid een deel van zijn salaris als agent af te staan aan
zijn overblijvende schuldeisers. Enigedagen later, om precies te zijn op 21 juni, ontving de
directie inderdaad een schriftelijke bevestiging, dat j.C, Hoynck van Papendrecht volledig
'acquit' en 'decharge'was verleend.t"

8 De Nederlandsche Handel-Maatschappij en het bankbedrijf

Aan de vooravond van de verlenging van het bestaan van de Nederlandsche Handel-Maat-
schappij met mig eens 25 jaar werd in de statu ten het verbod op wisselhandel geschrapt.
Slecht het verbod op speculatie in fondsen bleef bestaan. De directie verklaarde bij die gele-
genheid overigens niet van plan te zijn op korte termijn het bankiersvak te gaan uitoefenen.
Toch zijn er tekenen, die in een andere richting wijzen. Een aanwijzing is het optreden van
de Maatschappij in de nasleep van de Pincoffs-affaire. De handelwijze van de Handel-Maat-
schappij doet sterk denken aan die van een financiele ins telling: onder meer handelen op
instigatie van en onder de vermelde garantie van de Nederlandsche Bank.

8.1 De relatie met de firma W. Scheffer & Co.

Er zijn echter meer en overduidelijke aanwijzingen. Op 21 januari 1879 werd aan de tabaks-
handelaren Schipper en De Jager een krediet verleend van f 30.000,- voor de aankoop van
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tabak in Manilla tegen een rente van 5% en verkoopcommissie van 2,5%.~79Nog onverbloem-
der zijn de zaken die gedaan worden met de firma W. Scheffer & Co. uit Rotterdam. In
augustus kwam W. Scheffer vanuit Rotterdam opnieuw naar Amsterdam om te spreken over
het weI en wee van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, maar ook om het beIang van zijn
firma te bepleiten. Hij.verzocht de Maatschappij aan de Handelsvereeniging een voorschot
van ongeveer I 200.000,- ter beschikking te stellen, nog v66rdat de obligatie-emissie had
plaatsgehad, De directie was hiertoe wei geneigd op voorwaarde, dat de heren De Monchyen
W. Schaffer zich beiden persoonlijk aansprakelijk zouden stellen.
Verder stelde Schaffer voor, dat zijn firma en de Handel-Maatschappij reIaties zouden aan-
knopen, nu de financiele wereld in de Maasstad nog gebukt ging onder de gevolgen van de
maIversaties van Pincoffs. Hij steIde voor, dat de Maatschappij aan zijn firma een onherroepe-
lijk accreditief in diverse havensteden aan de Atlantische kust en de Golf van Mexico bij de
Verenigde Staten lOU verlenen." Het betrof hier een aanvraag voor een onherroepelijk kre-
diet en er lOU een provisie gevraagd worden van slechts 0,5% (i.p,v, 0,75%) ben evens vergoe-
ding van alle verdere onkosten. De gevraagde rente lOU 1% liggen boven het disconto van de
Nederlandsche Bank, de te vergoeden rente 1% eronder. De Handel-Maatschappij verbond
zich op haar afgegeven traites voor rekening en risico van de heren W. Scheffer & Co te
accepteren van de firma's:

a. Engsteren & Co. te New Orleans tot I 200.000,-
b. A. Norden & Co. te Charleston tot I 200.000,-
c. O. Cohen & Co. te Savannah tot I 100.000,-

Hoewel we hier een mooi voorbeeld hebben van een ban caire transactie (onherroepelijk
documentair krediet), blijkt uit meerdere voorbeeIden, dat de directie nog niet zo vertrouwd
is met het bankiersvak. Tijdens een dlrectievergadering in september van dat jaar werd de
kredietverlening eens kritisch onder de loep genomen. Dit waarschijnlijk naar aanleiding van
een grote belening in tin tot een waarde van I 1,5 mIn. Bij die gelegenheid was aI beslist dat
kredieten van een dergelijke omvang nimmer aan een firma verstrekt mochten worden.t"
Trakranen stelde voor kredieten voortaan afhankelijk te stellen van de grootte van het
gevraagde bedrag en bijvoorbeeld I 100.000,- te splitsen in een helft op 3 maands promessen
en de andere helft a contant (terugbetalen binnen 4 weken). Volgens directeur Hartsen zat
er een tegenstrijdigheid in de gedachten van Trakranen. Het cijfer van de verleende kredie-
ten moest zich in omgekeerd reduitverhouden tot de tijd van verlening. In concreto beteken-
de dit, dat, ingeval iemand een 'selfliquidating' krediet ontving van zeg I 100.000,-, deze ten
hoogste een krediet van I 50.000,- op driemaands promessen kon krijgen. Verder moest een
'self liquidating' krediet dat binnen vier weken werd terugbetaald, worden beloond met een
korting van 1%, terwijl bijvoorbeeld tweemaands promessen extra belast moesten worden
met 1,5% ofwel 9% per jaar. Hartsen wees erop, dat aIs een client zonder mopperen deze
hoge last accepteerde, zijn kredietaanvraag bijzonder kritisch bekeken moest worden.t" Hart-
sen had natuurlijk gelijk. Iemand die zonder bezwaar een rentelast van 9% accepteert, moet
weI bijzonder om het geld verlegen zitten. Er is dus aile reden om de aanvraag extra voorzich-
tig te beoordelen. Anderzijds is de discussie over hoe en onder welke voorwaarden kredieten
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te verlenen bewijs van de nog geringe bekendheid met het financieel gebied.
Ook in de nogjonge relatie met W. Schaffer & Co. klonk een gebrek aan vertrouwdheid met
de heersende mores op bankgebied door. Zo verzocht de firma:

, de zoodanig als onderpand voor geaccepteerde traites bij de maatschappij liggende documenten van
1000 balen katoen per Nelson bij aankomst te mogen ontvangen, teneinde de Lossing en ajleuering te
kunnen darn plaatshebben, waarna zij de wissels onder disconto zullen doen "" '

Nadat het katoen verkocht was, zouden de wissels voldaan worden. De directie van de Han-
del-Maatschappij maakte bezwaar tegen het afgeven van de documenten. Zij ging ervan uit,
fat er krediet verleend was tegen onderpand van documenten en dat dit onderpand slechts
lfgegeven werd tegen het voldoen van de verplichtingen. Immers, door de documenten af te
~evenverloor de Handel-Maatschappij haar greep op het katoen en was het financiele risico
olledig voor haar en niet langer voor Schaffer & Co. Vanuit bancair oogpunt was de hou-
ling van de Maatschappij correct, maar de firma was geschokt door deze houding. Het ging
.n haar ogen niet om het verlenen van krediet, maar eenvoudigweg om vertrouwen, daarmee
aangevend, dat de firma in het verleden bij soortgelijke aangelegenheden haar woord steeds
gestand had gedaan. Er was in haar ogen sprake van een gentlemen's agreement

De Maatschappij ging overstag onder het motto, dat zij nog slechts korte tijd actief was in het
bankiersvak en dat het daarom beter was de eerste clienten niet door bruusk optreden af te
schrikken. De leiding bleef echter wel bij haar standpunt, maar wilde voor een keer een uit-
zondering maken. In het vervolg lOU de firma een afzonderlijk krediet verleend worden ter
voldoening van de wissels, maar bleven de documenten in het bezit van de Maatschappij.r"
De verhouding met Scheffer & Co. bleef de leiding van de Maatschappij slapeloze nachten
bezorgen. Aan het begin van 1880 genoot de firma een krediet van f 400.000,-, waarvoor de
Maatschappij na elke koffieveiling de celen kon lichten. In januari van dat jaar kwam ook het
bericht binnen, dat een belarigrijke handelspartner van de firma, de Deutsche HandelsgeseU-
sdiaft, zware verliezen had geleden. Onmiddellijk rezen er vragen over de soliditeit van
Scheffer & Co. Moest het krediet ingetrokken worden? Bij zijn commentaar op de gang van
zaken vertelde president Trakranen rijn gehoor, dat de Handel-Maatschappij rich de laatste
tijd meer en meer had toegelegd op het bankvak. Zij had daarom voor de firma de mogelijk-
heid geopend kredieten op te nemen bij handelshuizen in de Verenigde Staten om

'onder inz.ending van ajladingsdocumenten betrokken te worden, tegen verpligting van de firma
SchOffer en Co. om de documenten in te lossen met dekking van de door de Maatschappij geaccepteer-
de traites. '

De firma deed grote zaken op basis van verleende bankkredieten. Dat bleek uit het papier
waarmee zij de accepten van de Maatschappij veelal dekte. Het bleek ook uit de faciliteiten
die rij genoot bij andere banken en bankiers, waarmee de Maatschappij moest concurreren.
De directie was bijvoorbeeld gedwongen, zoals we gezien hebben, te overwegen Schaffer &
Co toe te staan 'documenten te ligten zonder dadelijk dekking' tot een bedrag van
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f 100.000,-. De directie besloot niet overhaast te werk te gaan. Zij schreef de firma een confi-
dentiele brief om voorlopig mondjesmaat gebruik te maken van het haar verleende krediet.
Daarnaast probeerde zij zoveel mogelijk informatie in te winnen en wendde zij zich tot de
Rotterdamse kassier Jan Havelaar & Zoonen en tot de president van de Nederlandsche Bank,
W.C. Mees.'" De door hen aangereikte inlichringen waren van dien aard, dat het krediet
gehandhaafd kon blijven.

8.2 De nota-Muller

Uit eerdergenoemde cijfers en uit het voorbeeld van de relatie met W. Scheffer & Co. moge
duidelijk geworden zijn, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij niet optimaal rendeer-
de en functioneerde. De resultaten als handelsonderneming lieten te wensen over, terwijl de
directie zich nog niet echt thuis voelde op het bankgebied. In 1880 deed zich de gelukkige
omstandigheid voor om aan deze weinig bevredigende gang van zaken een einde te maken.
Directeur G. Obreen trad terug wegens gevorderde leeftijd en dit open de perspectieven voor
de personele bezetting van de top van de Maatschappij. Commissarissen, met name de Com-
missaris des Konings F. Alting Mees en Hendrik Muller, waren niet van zins de directie haar
gang te laten gaan bij de benoeming van een nieuwe man. Op 7 april deed Hendrik Muller
zijn collegae en de directie een uitvoerig schrijven toekomen, waarin hij mede namens de
eerder genoemde Airing Mees zijn visie op heden, verleden en toekomst van hun Maatschap-
pij uiteen zette. Evenals zijn 'In Memoriam' van enige jaren tevoren liet het aan duidelijkheid
weinig te wensen over.

De 'nota-Muller' wordt vaak afgedaan met de opmerking, dat hij (Muller) hierin een plei-
dooi hield voor het kiezen voor het bankiersvak als nieuwe bron van inkomsten. Toch gaat de
nota verder dan dat. Muller ontpopte zich evenals in zijn 'In Memoriam' als een zakenman
met zeer liberale ideeen, die wars was van protectionisme en staatsbemoeienis en voorstander
was van de regulering van het economisch leven door de markt.
Het uitgangspunt van zijn nota was, dat sedert de oprichring van de Maatschappij er zoveel
veranderingen hadden plaatsgevonden, zowel in Nederland als in Indie, dat de doelstelling
van de Handel-Maatschappij inzake 'de volkswelvaart' aanpassing behoefde.i" Muller consta-
teerde in zijn nota, dat de Maatschappij haar voortbestaan in belangrijke mate te danken had
aan haar speciale relatie met de overheid. Het stelsel van cultures en het daarmee verbonden
consignatiesysteem waren de reddingsboei in de eerste jaren van haar bestaan. Muller pro-
beerde zijn stelling met de nodige cijfers kracht bij te zetten. Hij maakte daarbij handig
gebruik van door de directie zelfverstrekte gegevens in de uit 1871 daterende brochure: 'aan
de stemgerechtigde deelhebbers van de Nederlandsche Handel-Maatschappij bij het nade-
rende einde van haar tweede tijdvak'. De directie becijferde toen, dat de tweede periode tot
dat moment (1871) een gemiddelde bate van 11% had opgeleverd bij een werkzaam kapitaal
van f 26 miljoen. Opgesplitst droegen de gouvemementsconsignaties daarin 4,5% bij en de
overige activiteiten 6,5%. Muller zelf had berekeningen gemaakt voor de gehele tweede
periode (1850-74) en kwam tot iets afwijkende cijfers. Uit zijn berekening volgde, dat het
agentschap voor de regering goed was voor 42% van de winst en dat de winst op het eigen
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(werkbare) vermogen gemiddeld 9,33% bedroeg. De consignaties droegen daar dus onge-
veer 4% toe bij en de overige activiteiten bijna 5,5%.

Muller lOU Muller niet zijn als hij bij zijn grondige aanpak niet gepoogd had ook iets zinnigs
te zeggen over de eerste jaren van de derde periode. In de jaren 1875-1878 droeg het consig-
natiestelsel45% bij aan een gemiddelde dividenduitkering van 5,55%. Anders gezegd, 2,54%
van het uitgekeerde dividend was te danken aan dit systeem. Muller concludeerde, dat de
Maatschappij steeds erg afhankelijk was en was geweest van de consignaties. Tegelijkertijd
voegde hij eraan toe, dat dit de Maatschappij kwetsbaar maakte:

, Maar ook de daaromtrent must optimistisch gestemde onder ons zal, geloof ik, de ondersteUing niet
z.waarmoedig noemen, dat althans de kans bestaat, of wil men, het gevaar, dat in deze of gene wiju
en in gegtroen mate aan dat Stelsel zal of kan worden getornd en dat Directie en Commissarissen dus
wel zullen doen, met daarmede rekening te houden. '

Logischerwijs pleitte Muller er vervolgens voor de Handel-Maatschappij onafhankelijker te
maken en uit de aanstelling van een nieuwe directeur die wil duidelijk te laten worden. Aan
het einde van zijn nota kwam Muller nog met de mededeling, dat er in de Tweede Kamer
inderdaad stemmen waren opgegaan die een herziening van de bestaande overeenkomsten
met de Nederlandsche Handel-Maatschappij benadrukten. Vervolgens opende hij frontaal de
aanval op de huidige werkkring van de Handel-Maatschappij. Die was veel te breed en te
divers geworden. Hij haalde er zelfs Adam Smith bij om zijn gelijk aan te tonen:

'En de moeilijkheden nemen natuurlijk toe, naarmate de arbeid op het gebied van de uolkstaeluaart
z.ich overal meer gaat verdelen en het individu alleTWegemeer en meer wordt aangewend en toegepast
overeenkomstig de eigen richting van kennis en sympathiin. '

Als mogelijke oorzaak voor de kwaal van de Maatschappij haalde Muller een voor de 20ste
eeuw merkwaardig argument aan. Een naamloze vennootschap is niet een geschikte onder-
nemingsvorm om handel te drijven. Deze vennootschap is door haar omvang geneigd op een
te groot gebied activiteiten te ontplooien, ook op terreinen waar ze niet thuis is. Zij is daar
niet opgewassen tegen de krachtige concurrentie. Wordt zo'n naamloze vennootschap, zoals
de Nederlandsche Handel-Maatschappij, nog gesteund en beschermd door de overheid, dan
brengt zij niet alleen zichzelf schade en nadeel,maar ook de concurrentie die die voordelen
niet geniet Zoiets wekt op den duur wrevel en weerzin en lokt pogingen uit aan de bescher-
ming van de Handel-Maatschappij afbreuk te doen. In het algemeen moest volgens Muller
een naamloze vennootschap zich bewegen op die terreinen waar een particulier zich minder
gemakkelijk zal begeven en bewegen. Voor de Maatschappij was het bankwezen zo'n voor de
particulier moeilijk begaanbaar terrein, vooral in Indie.
Muller wees op het bloeiende bestaan van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, maar ook
op het feit, dat twee vooraanstaande Engelse banken zich op Java gevestigd hebben: de Char-
tered Bank of India, Australia and China en de Chartered Mercantile Bank of London, India and
China. Het snel toenemend handelsverkeer in en met Indie vormde een veelbelovende markt
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voor de wisselhandel. De Maatschappij had de beschikking over een groot kapitaal en een
solide reputatie. Er lagen hier dus kansen te over. Zij (de Handel-Maatschappij) lOU er goed
aan doen een directeur aan te trekken, die niet alleen vertrouwd was met het bankiersvak,
maar ook met de ontwikkelingen in Indie,
De bevoorschotting van de handel tussen kolonie en moederland was voor het huidige bank-
wezen een belangrijke bron van inkomsten. De Maatschappij lOU daar ook deel aan kunnen
hebben, maar zij diende wel te beseffen, dat het leeuwedeel van die handel bestaat uit de
handel in 1ijnwaden. Zolang zij zelf op dit terrein actief bleef, had zij geen kans de bevoor-
schotting als nieuwe markt aan te boren.

,Dan toch zal niemand hare hulp zoeken maar eenuoudig weg blijven hij zijne bestaande relatiin op
dat gebied. Cern uerstandig koopman laat zijn concurrent in zijn kaarten kijken. Dit is, dunkt mij,
dermate duidelijk, dat het geen nader betoog behoeft. '

In zijn vele pagina's tellend betoog probeerde Muller steeds de lezer (commissarissen en
directieleden) een aanlokkelijk vergezicht van toekomstige winstgevendheid te schetsen. Dit
combineerde hij met de aantrekkelijkheid van het eenvoudige, voor de hand liggende argu-
ment, dat een 'ja natuurlijk'- reactie teweeg moest brengen. En steeds poogde hij mogelijke
opposanten in hun kritiek voor te zijn door zijn stellingen met cijfermateriaal te onderbou-
wen. Zo ook in dit geval. Hij toonde aan, dat er op de lijnwaadhandel tussen 1865 en 1874
een verlies is geleden van f 646.906,-. am de zaken nog erger te maken: het bleek dat er
slechts in drie van de tien jaren een winst in de boeken genoteerd kon worden, terwijl er
gemiddeld per jaar een bedrag van bijna f 3 miljoen in voorraden bleef zitten. Over tien jaar
gerekend bezorgde dat de Maatschappij een fors verlies aan rente. In totaal, zo schatte Mul-
ler, leverde de lijnwaadhandel in de jaren 1865-1874 een verlies van pakweg f 1.850.000,-.

Als vanzelf komt de vraag bij de lezer op: waarom de lijnwaadhandel nog handhaven? am de
Factorij misschien van nut te zijn? Ook hier lag het antwoord voor de hand. Nee, natuurlijk
had de Factorij geen voordeel van de lijnwaadhandel. Want tot voor kort mocht de Factorij
slechts een procent provisie in rekening brengen, het delcredere inbegrepen.t" De particuliere
handel betaalde: 2,5% voor de verkoop, 2,5% voor het delcredere en 1% voor de remise.t" Het
grote verschil maakte het geleden verlies nog schrijnender. Voor de Factorij was bij het
gehanteerde provisietarief ook geen droog brood te verdienen. Er was duidelijk sprake van
een wanverhouding binnen de Maatschappij. Naar buiten toe was er sprake van concurrentie-
vervalsing en dit had voor de andere handelaren een negatief effect uitgeoefend op de prij-
zen.

De ultieme vraag was natuurlijk, hoe het mogelijk was, dat de lijnwaadhandel van de Neder-
landsche Handel-Maatschappij ondanks alle verleende voorrechten toch in de rode cijfers
was geraakt en gebleven. Voor Muller is het geen vraag meer, maar een weten. Door al de
protectionistische maatregelen werd er door handel en fabriekswezen nog slechts een eenzij-
dig en beperkt produkt aangeboden, waarmee de Indische markt inmiddels overvoerd was,
namelijk gebleekte en ongebleekte katoen. Het aanbod overtrof verre de vraag, met alle
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gevolgen van dien. Volgens Muller was er nog slechts plaats voor fabrikanten en exporteurs
die de signalen van de markt snel oppikten en uitvoerden.

, Maar die weinige exporteu:rs zullen daar nog sporadisch winst bedingen kunnen die knapper zijn in
het bestuderen en treffen van den smaak van de amsumenten in Indie dan de falnikanten en die deze
dus tefkens iets vooruit zijn, maar om toch telkens door deze te worden nagevolgd. Maar die kennis is
niet wei denkbaar hij een lid van de directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij. '

Het waarom van deze boude bewering luidde:

, In em woord, het machtige middel van het eigenbelang, dat middei waarmede men bergen uerzet,
ontbreekt, ofwel het han niet in uoldoende mate werken hij een zoo groot lichaam als de Nederlandsche
Handel-Maatschappij. '

Afstoten van de lijnwaadhandel en inkrimpen van de activiteiten, zo Iuidt dus het devies van
Muller. Daar is iedereen bij gebaat: de deelhebbers, de Maatschappij alhier, de Factorij, de
agentschappen. Achteloos voegt hij er nog ten overvioede aan toe, dat de winstgevendheid
van de Factorij de Iaatste jaren onrustbarend Iaag was:

Tabelll Wmst op het eigen vermogen van de Factorij, 1874-1878

1874/75 4,50%
1875/76 2,91%
1876/77 4,36%
1877/78 3,42%
ofwel gemiddeld 3,97% bij een aangewend kapitaal van f 8.828.000,-

In zijn drang naar volledigheid was Muller ook niet verge ten na te gaan of zijn voorstellen
niet in strijd waren met de statuten van de Handel-Maatschappij. Hij doeide daar met name
op artikel49, dat de werkkring van de Maatschappij definieerde.388 De cruciale zinsnede was
in zijn ogen: 'zoo voor eigen rekening als in commissie'. Nam een bankier soms geen deel
aan de goederenhandel door krediet tegen commissie (rente) te verschaffen? Als een ware
exegeet wees hij erop, dat in de tweede alinea slechts sprake was van: 'bevoegd tot het verrig-
ten van alle daden.' en niet verplicht, Het was aan het deskundige oordeel van de directie om
te bepalen, of bepaalde zaken weI of niet ondemomen werden. De uiteindelijk moverende
reden voor de directie om te handelen moest zijn het belang van de aandeelhouders.
En hiermee lijkt de cirkel rond. Muller had in zijn nota zijns inziens onweerlegbaar en uitput-
tend aangetoond, dat de resuitaten van de Maatschappij te wensen overlie ten. Met de statu-
ten in de hand probeerde hij aan te geven, dat het de plicht van de directie was in eerste
plaats de belangen van de aandeelhouders te dienen. Met andere woorden, de directie zou er
ook goed aan doen om naar de adviezen van diezelfde aandeelhouders en hun vertegenwoor-
digers de commissarissen te luisteren. Hiermee borduurde Muller voort op het thema van de
bevoegdheden van het College van Commissarissen. Een jaar tevoren immers hadden com-
rnissarissen zich het recht toegeeigend om gevraagd en ongevraagd de directie van advies te
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dienen bij het uitstippe!en van het toekomstig beleid. Muller en Alting Mees bewezen met de
nota, dat ze het Diet bij loze dreigementen lieten.

8.3 Reactie en discussie

De directie was sne! en duidelijk in haar reactie. In een confidentiee! schrijven van 10 april
liet ze commissarissen weten geen enkel bezwaar te hebben tegen de profielschets voor de
nieuwe directeur.r" Een kenner van het bankiersbedrijf en van Nederlands-Indie was welkom,
maar dat wilde niet zeggen, dat de nieuwkomer uitsluitend zijn aandacht op dat gebied zou
kunnen vestigen. Natuurlijk kon de directie moeilijk anders dan het eens zijn met Muller.
Zoals Trakranen in de vergadering met commissarissen later zou toegeven en zoals al eerder
is beschreven, was de Maatschappij reeds geruime tijd bezig het bankiersvak uit te oefenen.
En in diezelfde periode had de directie zich nogal onzeker getoond.
Met de rest van het stuk was de directie het natuurlijk niet eens en in twee pagina's trachtte
ze Mullers redenering op twee hoofdpunten te ontzenuwen: a. de lijnwaadhandel voor eigen
rekening zou niet lonend zijn en b. er zou een te lage commissie berekend worden in Indie,
wat de Factorij benadee!de en voor de particuliere firma's voor valse concurrentie zorgde.

Wat de lijnwaadhandel betreft, met ingang van 1876 was een nieuw ste!se! ingevoerd, dat er
vooral op gericht was invoer en afzet beter op elkaar af te stemmen. Zo konden de voorraden
beperkt en het renteverlies verminderd worden. En met succes, beweerden ze, want vertegen-
woordigden de voorraden ultimo 1875 nog een waarde van f 1.150.000,-, ultimo 1879 was dit
al terugge!open tot een bedrag van f 850.000,-. De manier waarop Muller de cijfers gegroe-
peerd had, daar zette de directie vraagtekens bij:

, de juistheid aan geen twijfel onderheuig schijnen, maar mag daarbij niet worden vergeten, dat wij
in den laatste jaren een geheel onder stefsel hebben aangenomen, waarvan de gevofgen met ieder jaar
tastbaarder zijn, maar minder in het oog vallen, wanneer men die cijfers met die der voorafgaanden
jaren vermengt. ' 390

Impliciet beweerden de heren, dat de Rotterdamse commissaris gooche!de met cijfers. De
suggestie is hem (Muller) echter niet ontgaan en zoals altijd bleek het met de geirriteerde
Rotterdammer slecht kersen eten. Op de eerstvolgende vergadering van commissarissen en
directie haalde hij fors uit. Niet hij, maar de directie was suggestief bezigl Hun cijfers waren
niet wat ze lekenl En hij sloot af met de bewering, 'dat er een totaal gebrek aan kennis
bestaat' binnen de directie.t" In zijn reactie op het antwoord der directie benadrukte Muller
dat hij zijn Memorie vooral op aandrang van Alting Mees had geschreven en 'hij had het van
zijnen plicht geacht die (zijn denkbee!den, CW) bloot te leggen,.m De directie had het recht
zijn adviezen te negeren.

t Zij moet het echter zelve toeten, aan haar is de verantwoording, wij commissarissen hebben niet een
preventief doch alleen een regressief toezicht. ' 393
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Overigens werd Muller voor zijn Memorie en voor zijn opstelling jegens de directie alle lof
toegezwaaid.
In de periode 1876-1878 werd, aldus de directie, onder het nieuwe systeem een winst op
eigen vermogen van f 253.000,- behaald ofwel ruim 8%. Naar eigen zeggen was er in de com-
missieberekening slechts een verschil van 0,5% in plaats van 5%, zoals Muller beweerde. Er
werd door de Maatschappij voor consignatie 2% commissie berekend en niet de normale
2,5%. Voor het overige waren de tarieven gelijk aan die van de particuliere handel. Diezelfde
particuliere handel hield zich trouwens in veel gevallen ook niet aan de eigen regels.t"
De verdediging was summier en ging misschien wijselijk niet in op veel van door Muller aan-
gesneden zaken. De verdediging van de directie kwam er in feite op neer, dat Muller in veel
gevallen gelijk had, maar dat die een vroegere periode betroffen. Vanaf nu zouden de zaken
beter gaan marcheren. Een wat mager standpunt, maar daar staat tegenover, dat men zich
amper tijd had gegund om tot een sluitende verdediging te komen. Anderzijds hadden de
heren misschien gehoopt door hun summiere reactie een uitvoerige discussie met Muller te
kunnen vermijden. Van meet af aan immers had deze commissaris de directie het vuur na
aan de schenen gelegd." Vanuit deze optiek hebben de leden van de directie zich juist opge-
steld. Muller en zijn mede-commissarissen waren, zoals boven genoteerd is, niet van plan het
de directie echt lastig te maken.

De vergadering van 1 mei 1880 stond dan ook niet in het teken van de confrontatie over de
nota-Muller, maar van de voordracht aan de Koning over de benoeming van een opvolger
voor het terugtredend lid van.de directie, G. Obreen. Over een ding was iedereen het eens.
De nieuwe man moest een bankier zijn met enige kennis van Nederlands-Indie, De grote
vraag was wie voor de functie in aanmerking kwam. Over de kandidaten die gesolliciteerd
hadden, bestond geen echt enthousiasme. De sollicitanten waren D. Cordes, chef van de fir-
ma Cordes & Co.,j. Seelig en C.A.]. Sanden van de Intemationale Handels- en Credietveree-
niging te Rotterdam. Verder hadden zich nog mondeling aangemeld de heer Tromp, ex-wet-
houder van Amsterdam en de heer Kup, eerder werkzaam in China. AI deze kandidaten
misten wat het meest gewenst was, namelijk bankierskwaliteiten.r" Iedereen was het erover
eens, dat de directie zelf kandidaten behoorde te benaderen.
De directie kwam daarop met een eigen lijst Amsterdamse kandidaten: mr M.C. van Hall van
de Amsterdamse branche van de Banque de Paris et des Pays Bas; B. Heldring, directeur van de
Kasvereeniging; mr NJ. den Tex, directeur van de Koninklijke Stoomboot Maatschappij en
H. Plate jr, lid van de firma van Eeghen & Co.597 De directie lOU hen graag polsen over een
mogelijke kandidatuur. AI snel bleek, dat bij commissarissen en leiding een uitgesproken
voorkeur bestond om B. Heldring als eerste op de kandidaten1ijst te plaatsen, die voorgelegd
lOU worden aan de Koning. Aan deze duidelijke preferentie kleefden enige bezwaren. Ging
het wel aan mensen te polsen voor een tweede of derde plaats op een kandidatenlijsti?" Het
voorstel om de sollicitanten op die plaatsen te zetten haalde het niet. Het heikele probleem
zou worden omzeild door de heren niet op voorhand mee te delen, dat ze op de kandidaten-
lijst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij geplaatst waren. En als dat lOU uitlekken,
het was tach een eer door de Maatschappij gewogen en goed bevonden te zijn.599 Uiteindelijk
verschenen op de lijst als twee en drie de heren D. Cordes en NJ. den Tex.
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Zoals gezegd viel de keuze voor benoeming al vrij snel op B. Heldring. Het was echter geen
spontane afWeging, maar een zorgvuldig voorbereide manoeuvre van de heren Van Oordt en
H. Muller.
Toen de naam Heldring door de directie op tafel gelegd was, begon H.W.A. van Oordt, ook
een Rotterdamrner, de lof te zingen van He!dring. Hij werd daarin al sne! bijgevallen door
zijn plaatsgenoot. Zij hadden nauwkeurig de antecedenten van Heldring nagetrokken en in
hun ogen was hij de kandidaat. En om nu te weten hoe hij op een eventuele uitnodiging lOU

reageren, hadden de beide commissarissen de directeur van de Kasvereeniging in het diepste
geheim benaderd. Heldring was zeer verrast en had pas na rijp beraad geantwoord, dat
'indien de be trekking hem werdaangeboden, hij zijne beste krachten aan de Nederlandsche
Handel-Maatschappij lOU willen wijden'.400Volgens Muller was hij 'the right man in the right
place' en daar leek president Trakranen het volledig mee eens. Hij kon echter met nalaten op
te merken, 'dat de vraag of hij zich beschikbaar wil stellen bepaald van de directie behoort
uit te gaan'.?'

Trakranen gaf hiermee uiting aan de machte!oosheid van de directie om tegen de wil van de
meerderheid van commissarissen in te gaan. En ook zij waren zich zeer wel bewust van hun
getalsmatig overwicht, zoals bleek tijdens hun voorbesprekingen op het gezamenlijk overleg.
Commissaris Van Oordt drong er toen op aan, dat het college zelf met een voordracht lOU

komen. Voorzitter van het College F. Alting Mees raadde een dergelijke handelwijze ten
sterkste af.

w~moeten met de directie eene voordracht opmaken niet buiten de Directie om en daarom moeten
nieuwe namen niet anders dan in de Vereenigde Vergadering genoemd worden. '40Z

W.L.U.M. Luden, commissaris uitAmsterdam, viel zijn voorzitter bij:

,De Directie bestaat, voltallig zijnde slechts uit vier personen, het College van Commissarissen uit
dertien. Werd nu vooraf door commissarissen reeds in zekere zin omtrent de personen overeengekomen,
dan zoude hunne zienswijze vanzelve altijd boven drijven. Wellicht heeft de Directie vooraf onder
elkaar over personen gesproken, Commissarissen hebben dat misschien oak gedaan, altans kunnen
doen, doch dat is alles geheel anders, als de persoon nu te bediscussieren in deze vergadering. , 403

De heer Luden moet een zeer goed geinfonneerd man geweest zijn.

9 B. Heldring directeur

Op 2 juli 1880 werd B. Heldring geinstalleerd als lid van de directie van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij. De verwachtingen over zijn handelen waren hooggespannen. Hij was
de ondubbelzinnige keuze van zowel de directie als het College van Commissarissen. Hij
moest de Maatschappij naar een nieuwe periode van bloei leiden. De duidelijke voorkeur die
He!dring genoot, betekende echter niet, dat hij carte blanche had.
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Bij zijn installatie werd hem door Alting Mees nadrukkelijk gewezen op de memorie van
Muller.t" De commissaris namens de koning was nog een stapje verder gegaan en had de
kersverse directeur ook nog verteld wat de Maatschappij niet moest doen .•... dat niet aIleen
aan den goederenhandel, maar aan aile eigen handel en aan het exploiteren van eigen cul-
tuurondernemimgen moet worden vaarwel gezegd'r'" VooraI de wijze, waarop de Factorij in
Nederlands-Indie te werk ging, kon geen genade in zijn ogen vinden:

, ..... dodi hi} heeft de vraag gedaan of, als men heden in Indii produaen koopt, ten einde die na uer-
loop van eenige maanden in Europa te oerkoopen, het toeval daarin niet eene grote rol speelt, of het
niet iets heeft van spel en of het kapitaal van deelhebbersdaarin mag worden gewaagd. ' 406

De oplossing voor de moeilijkheden van de Maatschappij leek gelegen in het doen van Com-
missiezaken, het uitoefenen van het bankiersbedrijf en het verschaffen van werkkapitaaI aan
de diverse cultuuroridernemingen. Zij was toch in de eerste plaats een handelmaatschappij.407
De druk die door commissarissen werd uitgeoefend om de koers van de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij te verleggen was niet gering. Daar was aIle reden voor. De tweede periode
van de Maatschappij was qua resultaten in mineur geeindigd. De eerste jaren van de derde
periode lieten tot grote ergernis van commissarissen en naar men mag aannemen de overige
aandeelhouders amper verbetering zien. De winsten en dus ook de dividenden bleven naar
negentiende eeuwse opvattingen laag.

Tabel12 Resultaten van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1882

winst/eigen vermogen
1875 5,9%
1876 5,4%
IM7 ~%
1878 5%
1879 5%
1880 5,7%
1881 4,7%
1882 5,2%

dividend
5,8%
5,3%
6,1%
5%
5%
5%
4,7%
5%

Bron: Jaarverslagen Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1882

Het percentage dividend en dat van de winst op eigen vermogen is steeds bijna even groot
Dat heeft te maken met de regeling voor de uitkering van dividend. In de jaarverslagen is te
lezen, dat tenminste 5% over het Maatschappelijke kapitaaI uit de winst aan de aandeelhou-
ders uitgekeerd wordt. Voor 1875 wordt van het resterende bedrag 15% toegevoegd aan de
reserves en 4% gaat naar de leden van de directie. Het dan nog resterende bedrag wordt ver-
volgens weer uitbetaaId aan de aandeelhouders. Voor 1875 betekende dit, dat aandeelhou-
ders f 58,- ontvingen per aandeel groot f 1.000,-. In de praktijk betekent deze handelwijze,
dat de kapitaaIverschaffers bijna de totale winst ontvangen.

De resultaten waren mager, vooraI wanneer de aandeelhouder de hoogte van zijn dividend
Nederlandsche Handel-Maatschappij vergeleek met het dividend van bijvoorbeeld de Neder-
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landsche Bank, ook een grote en financieel sterke instelling. In de periode 1875/76 tot
1888/89 keerde de Bank een dividend uit van gemiddeld 17,12%.408
In de marge van de discussie over de nieuwe koers van de Maatschappij speelde nog een twee-
de, niet minder interessante discussie. Aanleiding daartoe was het toekennen van een order
voor levering van machines voor de Centraal Suikerfabriek in Suriname. Deze order was toege-
wezen aan de firma Cail & Co. in Parijs. Het Nederlandse bedrijfsleven werd gepasseerd en dat
had zijn beklag gedaan bij commissaris HJ.C. Bienfait. Was het niet nog steeds de plicht van
de Handel-Maatschappij, zo vroeg deze laatste zich af, de Nederlandse industrie te steunen?
Hij was geen voorstander van protectie, maar wel van een eerlijke kans om mee te dingen.
Bienfait kreeg steun van de commissarissen PJ. de Fremery en AC. Wertheim, die stelden, dat
bij gelijke prijzen de voorkeur diende uit te gaan naar de Nederlandse industrie. Commissaris
M. Luden voelde weinig voor een derge1ijke principe-uitspraak. De Nederlandsche Handel-
Maatschappij had in zijn opinie in de eerste plaats te denken aan de belangen van de deelheb-
bers. Hield dat in, dat opdrachten naar het buitenland verdwenen, dan moest dat maar. 'Dat is
nu weI jammer voor de Nederlandsche Industrie, maar is niet onze schuld. Het is toch ook
nog zo zeker niet dat de Nederlandse fabrieken zouden hebben kunnen concurreren'r'"
Opvallend in dezen was de bijdrage van Muller. Deze voorstander van vrije concurrentie hield
zijn collegae voor, dat de Maatschappij bij haar besluitvorming rekening diende te houden
met de publieke opinie. Tot een principe-uitspraak van het college is het echter niet gekomen.

10 Artikel 50

Wie mocht veronderstellen, dat de directie onder druk van zowel de financiele resultaten als
van de voortdurende kritiek der commissarissen tot snel en krachtig ingrijpen zou overgaan,
komt bedrogen uit.
In een drie pagina's tellende nota, toegestuurd aan de commissarissen aan de vooravond van
het overleg over de halfjaarcijfers van 1880, zette de directie haar opvattingen over de nabije
toekomst uiteen. Deze liet er geen misverstand over bestaan, dat een belangrijk deel van de
bestaande activiteiten gehandhaafd zou moeten worden. Verder stelde ze, dat de Maatschap-
pij in haar huidige constellatie weinig mogelijkheden had het bankiersbedrijf uit te oefenen.
De directie zag slechts als reele mogelijkheid de arbitrage handel, maar dat eiste weer te veel
specialistische kennis om als bijzaak te kunnen bedrijven.?" WeI was ze van mening dat het
geregeld deelnemen in consortia financieel zeer aantrekkeIijk kon zijn. Maar, zo vroeg ze
zich af, was deelneming in consortia niet in strijd met artikel 50 van de statuten? In dezen
vroegen de heren het oordeel van de commissarissen."!

Het hoe en het waarom van deze nota blijven onduideIijk. Op het moment dat van de heren
van de Ieiding een krachtig ingrijpen werd gevraagd, begonnen ze te aarzelen. Daarvoor zijn
tal van mogelijke oorzaken aan te wijzen. Misschien durfden ze niet, of wellicht geloofden ze
niet in de gouden bergen van het bankbedrijf. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat ze toch
geloofden in de eigen weg, ge1et op de nadruk waarmee ze de handel voor eigen rekening
verdedigden. Het was immers over het algemeen goed gegaan, een vaker gebruikt argument
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door de leiding. Het was en is moeilijk om een situatie die over een reeks van decennia
gegroeid is, te wijzigen. Bedrijven hebben de neiging in de loop der tijd te verambtelijken en
met het optreden van de verstarring zijn veranderingen moeilijker door te voeren.t" Of om
de woorden van Hendrik Muller te gebruiken:

'Wat ueranderd moet worden han aileen de directie beoordelen. Het gellrek iigt eenig en aileen in de
geschiedenis en de oerouderde inrichting moeilijker uit te roeijen naarmate ouder geworteld. 'm

Wanneer we naar de winstcijfers van de handel voor eigen rekening kijken, rechtvaardigen
die echter niet overtuigend het voortzetten van de bestaande lijn. De resultaten zijn mager en
soms zelfs negatief.

(bedragen x f 1.000,-)

Tabel13 Resultaten eigen handel van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1875-1882

1875
1876
1877
1878

60
98

197
-632

1879
1880
1881
1882

199
33

-113
-407

Bron:Jaarverslagen N.H.M.

Over de resultaten van de eigen onderneIilingen valt weinig te zeggen. Die zitten verborgen
in die van de Factorij. WeI werd er fors afgeschreven op diverse ondernemingen. AIleen in
1882"werden de verliezen expliciet vermeld: f 83.000,-. Op advies van J. Hudig, voormalig
secretaris van de Handel-Maatschappij, die in 1879 naar Nederlands-Indie werd gestuurd ter
inspectie, werd al snel begonnen met het afbouwen van de verliesgevende cultuurrelaties. In

(bedragen x f 1.000,-)

Tabel14 Cultuurrelaties van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1878-1883

1878
1879
1880
1881
1882
1883

aandelen in
ondememingen

4.776
4.543
4.252
3.602
3.902
2.912

afschrijvingen
cultuurondememingen

381
1.005
1.551

522
52

1878
1879
1880
1881
1882
1883

uoorschotten onder
hypotheek

3.244
3.151
4.178
4.002
3.327
2.691

toevertrouwde
middelen
1.096

647
1.251
1.329
1.158
2.800

voorschotteti op
te leueren produkten

3.829
5.104
3.472
1.439
1.134
1.301

interest

538
573

1.173
804
655
869

Bron: Jaarverslagen van de Nederiandsche Handel-Maatschappij, 1878-1883
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enkele jaren tijd werden de gereserveerde bedragen praktisch gehalveerd van ongeveer f 14
miljoen naar f 6 a 7 miljoen.?' Tegelijkertijd kende de Factorij een sterke toestroom aan
ingelegde gelden, die de post interest deed zwellen. De liquiditeit van de Factorij was hoog
en daarmee werd het gelijk van het College van Commissarissen opnieuw bevestigd. De rele-
vante cijfers zijn samengebracht in tabel14.

11 Een commissarisrevolte?

De nota van de directie is gedateerd 15 november 1880. De volgcnde dagen was er overleg
van commissarissen over de halfjaarlijkse resultaten en de rapporten van de uitgezonden
Hudig. Tijdens dit overleg kwam de nota niet ter sprake. Waarschijnlijk was hij niet aan com-
missarissen uitgereikt Tijdens de heftige debatten van die dagen herinnerde de Commissaris
des Konings AIting Mees aan wat gezegd was tijdens de installatie van B. Heldring. Toen was
er vooral door AIting Mees gesproken over de mogelijkheden van het bankbedrijf. President
Trakranen was toen niet op zijn suggesties ingegaan, terwijl B. Heldring er veel begrip voor
had getoond. Was er sedertdien nog over deze zaken gesproken, zo vroeg de Commissaris des
Konings zich af. Volgens de president was er nog wel over gesproken. Op geen enkele manier
wordt echter verwezen naar de nota.
Wat wel ter sprake kwam, waren de halfjaarlijkse resultaten van de Handel-Maatschappij en
de rapporten van J. Hudig. Het zijn grimmige bijeenkomsten geworden, waarbij vooral com-
missarissen geen blad voor de mond hebben genomen en de directie zoveel mogelijk inhou-
delijke reacties vermeed en aan de discussies trachtte te ontkomen. De woede van commissa-
rissen concentreerde zich op twee punten:

a. de nu al jaren achterblijvende resultaten van de Maatschappij en daarbij in het bijzonder
de prestaties van de Factorij te Batavia. De cijfers in tabel 15 vormen een fraaie illustratie
van de stagnerende ontwikkeling bij zowel de Maatschappij als haar factorij.

b. de duidelijke onwil van de directie om in te gaan op de stroom van suggesties van de zijde
van het College van Commissarissen.?'

De felste reacties kwamen, hoe kan het ook anders, van de Rotterdammers Van Oordt en
Muller. Zij eisten een grotere greep van het College op de algehele gang van zaken. Onge-
kend fel haalde Muller uit naar de directie, waarbij het hele scala van inmiddels overbekende
argumenten de revue passeerde. 'Wij weten allen dat de Randelmaatschappij allang tot het
rijk der dooden zoude behooren, indien niet zekere vorst haar het consignatiestelsel had
geschonken', even later gevolgd door: 'Ongelukkig gaat de Maatschappij nog steeds voort op
denzelfden weg'. Op een uitzondering na,J. Ter Meulen, waren allen het erover eens, dat de
tijd was gekomen voor een forse confrontatie met de leden van de directie. W. van der Roe-
ven, ook uit Rotterdam, vatte het als voigt samen: ' ... dat hij zich de vraag stelt of zwijgen en
berusten niet gelijk staat met grove plichtsverzaking'.
F. AIting Mees drong erop aan in de confrontatie met de directie algemeenheden te vermij-
den en met concrete kwesties te komen om zo te vermijden, dat de heren zich zouden kun-
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nen verschuilen achter algemene vaagheden. Indien de directie niet bereid was te Iuisteren,
kon men bij wijze van waarschuwing weigeren de balans goed te keuren. Als de Ieiding zich
doof zou houden voor welke suggestie dan ook, dan moesten er steviger sancties getroffen
worden met als uitersten: a. het en bloc opstappen van de commissarissen en b. het aanzeggen
van het ontsiag aan de directie.

Tabel15 Balanstotalen en winstcijfers van N.H.M. en Factorij, 1875-1882
(bedragen x f 1.000,-)

balonstotaal winst % winst balanstotaal winst % winst
N.H.M. N.H.M. balanstotaal Factorij Factorij balanstotaal

1875 51.083 2.164 4,2 14.215 576 4,0
1875 48.588 1.957 4,0 16.792 400 2,4
1877 50.255 2.288 4,5 15.415 617 4,0
1878 49.832 1.807 3,6 15.612 457 3,0
1879 52.387 1.804 3,4 17.488 1.005 5,7
1880 50.218 2.068 4,1 19.256 428 2,3
1881 50.109 1.708 3,4 17.159 309 1,8
1882 55.234 1.896 3,4 13.734 838 6,1

Bron: Jaarverslagen Nederlandsche Hande1-Maatschappij, 1875-1882

Tijdens het overleg concentreerden de klachten van commissarissen zich op het gevoerde
beleid van de directie, zowel hier als in Batavia. Immers, de resuitaten bleven sedert het begin
van de derde periode achter bij de gemiddelde resuitaten van de periode daarvoor. Tabel15
laat zien, dat de ontwikkeling en daarmee de winstgevendheid van de Handel-Maatschappij
aan het begin van de derde peri ode stagneerde. Dit kon geen toeval of incident meer zijn.
Hier kon het beleid niet deugen en dus ook niet de personen achter het beleid. Vooral de
directie van de Factorij moest het ontgelden. Steeds meer geld werd in Indie gepompt en wat
waren de resultaten? De directie reageerde op deze toch weI forse beschuidigingen, zoals de
Commissaris des Konings had voorspeld, namelijk ontwijkend. Er werd gepoogd de proble-
men te bagatelliseren door te wijzen op vervelende incidenten en tegenvallers. De personele
problemen werden niet ontkend, maar er werd aan toegevoegd, dat daar weinig aan te veran-
deren viel. Als een soort tegemoetkoming verklaarde Trakranen, dat er in Nederlands-Indie
enige reorganisaties tot stand gebracht waren, gericht op een grotere efficiency in de bedrijfs-
voering. Als klap op de vuurpiji verkondigde president Trakranen de stelling,

'dat onder deze Statuten de Maatschappij goed heeft gewerkt en hij ziet niet in waarom of dat niet
meer zoude kunnen. '416

Alsof er nooit een nota-Muller verschenen en besproken was.
Toen de commissarissen niet onder de indruk bleken van het verweer der directie, daagden
Trakranen en Heldring hen uit om met altematieven te komen. Het college wees hen er
diplomatiek op, dat het niet aan commissarissen was beleid te maken, maar dat de heren
daarvoor aangesteld waren. Hendrik Muller kon zich echter niet beheersen en gaf opnieuw
een korte samenvatting van zijn eigen nota. Hij eindigde weer met een pleidooi voor aanpas-
sing van de statu ten, zodat het bankierspad bewandeld kon worden en er bijvoorbeeld deel-
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genomen kon worden in syndicaten. Ten slotte beklemtoonde hij weer de noodzaak om het
bankiersbedrijf uit te oefenen in plaats van de handel.t" Dus in plaats van en niet naast. In
zijn verweer ste!de Trakranen, dat het moeilijk lOU zijn het bankbedrijf naast de eigen handel
te bedrijven. Er lag nog voldoende stof voor conflicten in het verschiet.

De vergadering werd in een sfeer van grimmige verwijten door de voorzitter F. Alting Mees
afgesloten. Op zijn verzoek moest de directie op de valreep nog meede!en, dat de afschrijvin-
gen voor het lopende jaar waren begroot op f 962.000.-, waartegenover reserves stonden tot
een bedrag van f 200.000,-. Uiteindelijk liep alles weer met een sisser af. De dag daarop
waren de commissarissen we1iswaarnog steeds boos, maar van verregaande sancties was geen
sprake meer. Een voorste! van de Commissaris des Konings om de leiding met ontslag te drei-
gen werd als te ingrijpend van de hand gewezen, evenals een voorste! van Muller om via de
publiciteit druk uit te oefenen. Het college besloot zijn ongenoegen te uiten over de gang van
zaken door de directie schriftelijk het vertrouwen in het bestuur van de Factorij op te zeggen.
Muller zou zich be!asten met de brief.?" De toom van de heren commissarissen heeft weinig
indruk gemaakt op Trakranen c.s., want amper een jaar later droegen ze de zittende president
van de Factorij, C.P. Lohr, voor een nieuwe termijn voor. De directie gafwel toe, dat Lohr niet
steeds blijk had gegeven van voldoende inzicht in zaken, maar ja bij gebrek aan beter. 419

12 Een verhaal zonder einde?

Het hele jaar 1880 stond in het teken van de lang verbeide veranderingen. Dat er iets moest
gebeuren, dat was voor iedereen duidelijk en met het aantrekken van B. He!dring leek een
beslissende stap naar een definitieve koerswending gezet te zijn. Maar zoals altijd wogen ook
in dit geval de laatste loodjes het zwaarst. Uiteindelijk ontbrak bij de directie de wi1 of de
moed radicaal met de bestaande situatie te breken. Natuurlijk kan en moet men begrip
opbrengen voor de houding van de directie. Het lOU evenzeer van overmoed en onverant-
woordelijk gedrag getuigd hebben, indien de heren hals over kop op de suggestie van hun
commissarissen waren ingegaan, Noch binnen de directie, noch binnen het College van
Commissarissen was veel kennis van het bankiersbedrijf aanwezig. Het aantrekken van B. Hel-
dring was een eerste daad om daar iets aan te doen, maar vee! meer ook niet, Vanuit deze
optiek moet de nota-Trakranen gezien worden. Voorzichtig aan, dan breekt het lijntje niet.

Hoe groot ook de twijfel was binnen de leiding van de Handel-Maatschappij, de eenmaal in
gang gezette ontwikkelingen kon en wilde men niet meer stoppen. Na de botsing in oktober
bleef het even stil. Maar reeds in december deed de directie weer een beroep op de comrnis-
sarissen voor advies. De provincie Groningen had de mogelijkheid geboden in te schrijven op
een grote lening. President Trakranen wilde daarom een principiele beslissing: wei of niet
deelnemen in consortia? Hij riep daartoe bijeen de Commissie voor Spoedeisende Zaken,
waarin een klein aantal commissarissen zitting had. Kern van het probleem was of de artike-
len 49 en 50 nu we! of niet deelnemingen in consortia veroorloofden. Van groot belang was
hoe men de zinsnede Speculatie in Fondsen lOU kunnen interpreteren.
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B. Heldring zag liever geen statutenwijzigingen zolang de Maatschappij nog werkte binnen
het consignatiestelsel.f" Artikel 49 en 50 legden vast, wat het werkterrein voor de Maatschap-
pij was. Voor het consigneren van goederen was een ruime plaats ingeruimd, Heldring bena-
drukte en passant nog eens, dat men niet zomaar de bestaande activiteiten zou opgeven. Maar
hoe moest men dan het verbod op Speculatie in Fondsen omzeilen? Directeur Hartsen
bedacht de meest originele oplossing. Het deelnemen in syndicaten was in zijn ogen het best
te omschrijven als: 'inkoopen en gros en verkoopen en detail'. Hoewel de commissarissen
zich schaarden achter de opvatting van B. Heldring voorlopig maar geen statutenwijziging te
overwegen, waren ze weer niet zo meegaand om de directie van de Handel-Maatschappij een
vertrouwensvotum te geven. Elke mogelijkheid tot deelneming moest afzonderlijk bekeken
worden.?' In ieder geval was de deur voor deelnemingen op een ruime kier gezet.

Toch lag het voor de hand, dat er uiteindelijk een officiele bekrachtiging moest komen. Het
was immers uiterst omslachtig om voor elk project eerst toestemming van commissarissen te
vragen. In juni van 1881 kwam de kwestie tijdens het overleg van commissarissen en leiding
opnieuw ter sprake. B. Heldring verdedigde het voorstel namens de directie. Hij stelde, dat
er nu maar eens duidelijkheid diende te komen, ook voor de buitenwacht Hij was indertijd
aangetrokken om een nieuwe lijn uit te zetten en daar moest het nu van komen. Dat beteken-
de, dat het College van Commissarissen nu eindelijk moest sanctioneren, dat de Maatschap-
pij zou deelnemen in syndicaten hetzij in Nederland, hetzij in de kolonien.?" Hij stelde ver-
der, dat de directie bevoegd was tot het verrichten 'van aile daden van koophandel en bezit
van effecten is haar niet verboden, integendeel zij is zeker een der grootste bezitsters van
effecten hier ten lande'. Ter geruststelling voegde hij er nog aan toe, dat het bedrag aan
deelnemingen nimmer hoger zou zijn; dan men 'ze desnoods zou kunnen behouden'."

Als Heldring erop had gerekend dat het college wel snel zijn fiat zou geven, dan is hij bedro-
gen uitgekomen. Een deel van de aanwezige commissarissen keek uiterst kritisch naar de
interpretatie van artikel49 door de directeur en ging er niet mee accoord.t" CommissarisJA
Tak uit Middelburg stelde zonder omwegen, dat in zijn ogen een syndicaat beschouwd dien-
de te worden als een lening Iifarfait, die men hoopte met winst te verkopen, en dat was specu-
latie.t" Heldring bracht daartegen in, dat 'de grens tusschen speculatie en geldbelegging de
financiele kracht der Maatschappij is'. De eeuwig wantrouwende Hendrik Muller verwierp
ook deze interpretatie. Hij beweerde, dat Heldring zelf deelnemingen als een vorm van spe-
culatie zag. Waarom zocht hij anders het fiat van commissarissen? Dat was een hoogst onge-
bruikelijke handelwijze en verraadde het gebrek aan zekerheid.t" Voor hem had bet doen
van bankzaken weinig zin, zolang ze slechts naast de bestaande activiteiten gepleegd werden
en niet in plaats van'" Commissaris Luden nam het weer op voor de directie en yond dat,
indien deelnemingen niet te groot waren, dit 'de daad is van iemand die in 't groot goedko-
per koopt dan in 't klein'. Hij steunde daarom de directie. De meerderheid met hem trou-
wens, want toen het op stemmen aankwam, werd met zeven tegen zes besloten:

I\.an de Direaie te kennen. te geoen, dat het deelnemen in consortia niet in strijd is met artikel50
indien de Maatschappij met geen grooter bedrag deelneemt dan wat hare krachten toelaten als geldbe-
legging te kunnen. behouden. ' 428
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Hiermee was de kogel door de kerk. Het College had zijn fiat gegeven aan de directie. Tege-
lijkertijd was duidelijk, dat de top van de Handel-Maatschappij er niets voor voelde volledig te
breken met de bestaande gang van zaken. Door zijn stemgedrag ging het College hiermee
accoord. Deelnemen in consortia was goed, maar slechts in bescheiden mate. De lijn van de
directie werd nog versterkt door het gegeven, dat de directie en het Ministerie van Kolonien
in datzelfde jaar onderhandelingen begonnen waren over een verlenging V<iI1 het consign a-
tiecontract voor de periode 1885-1889.419 Het nieuwe contract zou echter nietzo gunstig zijn
voor de Maatschappij als het vorige. De vaste commissie van f 70.000,- voor de Maatschappij
kwam tevervallen en de gemiddelde provisie daaldevan 1,75% naar 1,5%.430
Tijdens de laatste zitting van het College van Commissarissen in 1882 kondigde Hendrik Mul-
ler Szn. zijn terugtreden aan. Hij motiveerde zijn besluit door te wijzen op zijn lidmaatschap
van de Eerste Kamer. Dat bracht veel werk met zich. Ongetwijfeld zal dit een rol gespeeld
hebben, maar nog meer zijn teleurstelling over het feit, dat hij er niet in geslaagd was de
Nederlandsche Handel-Maatschappij die richting op te laten gaan, die hij de enig juiste acht-
teoDe Maatschappij wenste niet haar koers radicaal te verleggen. De onderhandelingen over
het consignatiecontract waren waarschijnlijk de bekende druppel, samen met de gang van
zaken rond de herbenoeming van C.P. Lohr als president van de Factorij. De leiding van de
Maatschappij was zich terdege bewust van de opvattingen van de Rotterdammer. Toen er in
de Tweede Kamer vragen gesteld werden over de nog zeer geheime onderhandelingen, wees
men met beschuldigende Yinger in de richting van Muller als meest waarschijnlijke lek.?'
Hendrik Muller zelf ontkende de bron te zijn, maar het is zeker niet ondenkbaar, dat hij uit
de school geklapt had. Bij herhaling had hij immers gewezen op het wapen van de publiciteit
om zijns inziens ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
Of dit laatste een rol gespeeld heeft of niet, valt moeilijk uit te maken. De heren Van Oordt,
Van der Hoeven en Muller, de felste critici van de Nederlandsche Handel-Maatschappij,
waren allen afkomstig uit Rotterdam. Misschien is dit een mooi voorbeeld van de sluimeren-
de animositeit tussen de twee steden.

13 De nota-Heldring

Als teleurstelling over het tempo van veranderingen de voornaamste drijfveer is geweest voor
Hendrik Muller om te vertrekken, dan heeft hij zijn besluit toch te snel genomen. Balthazar
Heldring, door Muller zelf naar voren geschoven als de bankier voor de Maatschappij in
1880, begon zich geleidelijk meer en meer te profileren, bijvoorbeeld bij de problemen
betreffende deelnemingen. Eerst in 1882 trad hij echt naar voren en presenteerde hij zijn
kijk op de toekomst van de Maatschappij, waarbij zijn achtergrond als bankier duidelijk
bleek. Binnen de directie verdedigde hij zijn plannen voor een radicale koerswijziging' in de
trant van de 'memorie van Hendrik Muller' van enkele jaren daarvoor. Hij pleitte voor het
laten vallen van bijvoorbeeld de eigen handel en de lijnwaadhandel, maar ook plaatste hij
vraagtekens bij de wenselijkheid de commissiehandel in de bestaande omvang voort te
zetten.t" Hij beklemtoonde bij zijn verdediging, dat er door de eigen handel veel geld, zo'n
vier a vijf miljoen gulden op jaarbasis, renteloos vast zat. Wanneer een dergelijk bedrag rente-
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dragend uitgezet kon worden, dan lOU zich dat kunnen vertalen in meer winst en een hoger
dividend. President Trakranen was niet zo gecharmeerd van de ideeen van zijn directeur. Hij
yond ze te ver gaan en dus in strijd met artikel 49, waar zowel van goederenhandel voor eigen
rekening als in commissie gesproken werd.
Na veel discussie en he en en weer gepraat werd overeengekomen voorlopig onderdelen van
de handel voor eigen rekening, zoals bijvoorbeeld de lijnwaadhandel, te stoppen, maar met
een statutenwijziging te wachten tot nader datum. Als altematieven voerde Heldring aan: l.
de wisselhandel; 2. voorschotzaken op goederen aan anderen te consigneren; 3. het voorbe-
reiden van spoorweg- en andere ondememingen, 'zooals wij nu reeds geentameerd hebben';
4. de afscheep van goederen voor anderen; 5. het geven van voorschotten op produkten; 6.
het geven van bankkredieten; 7. het aangeven van nieuwe consignatiecontracten.t"

De voorstellen van Balthazar Heldring kwamen maar net op tijd, want het College van Com-
missarissen toonde zich nog bij voortduring ontevreden over de gang van zaken binnen het
bedrijf. De steen des aanstoots was nu vooral de herbenoeming van de president van de Fac-
torij, C.P. Lohr. De oppositie werd nu geleid door de Commissaris des Konings F. Alting
Mees. Terwijl Heldring zijn nota verdedigde binnen de directie, legde de Commissaris des
Konings zijn college ingrijpende voorstellen voor. Hij stelde voor de statu ten zo te wijzigen,
dat de commissarissen voortaan een eigen jaarverslag naar buiten mochten brengen om zo
het geinteresseerde publiek meer duidelijkheid te verschaffen. Bovendien was het in zijn
ogen tijd het kapitaal te verminderen van f 37,5 miljoen naar een bedrag van f 21 miljoen,
een zeer forse vermindering.t" Het verregaande voorstel eiste nadere bestudering en daarom
werd de behandeling ervan verdaagd naar het najaar. Daar is allemaal niets meer van geko-
men. Inmiddels was immers het plan-Heldring gedeeltelijk in werking getreden. De lijnwaad-
handel en handel voor eigen rekening waren gestaakt, terwijl de Handel-Maatschappij reeds
participeerde in diverse consortia, zeals de Maatschappij voor de Baamsche Bouwterreinen
en de Stoomvaart Maatschappij Zeeland.t"

Dat maakte de kwestie van het aanpassen van artikel 49 en 50 aan de bestaande situatie weer
actueel. Commissarissen waren het met Trakranen eens, dat werkkring en de feitelijke statu-
ten wel erg ver uiteen begonnen te lopeno Er werd daarom eem commissie geformeerd,
bestaande uit vier commissarissen: F. Alting Mees, H.L.M. Luden, S. Vissering en D. Janette
Walen en de directie. De commissie verplichtte zich binnen een jaar een concept aan te bie-
den.
Bovendien was er nogal wat kritiek geuit op de nota-Alting Mees. Binnen de Raad van Com-
missarissen werd gesteld, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij nog steeds een lichaam
voor het algemeen belang was en dat mocht wat kosten. Daarenboven, zoals de zaken ervoor
stonden werd de handel voor eigen rekening definitief vervangen door bankzaken. Dat maak-
te het punt van de kapitaalsvermindering irrelevant. Wel kreeg F. Alting Mees veel steun voor
zijn eis, dat comrnissarissen meer en beter inzicht gegeven werd in het te voeren beleid.t"
Trakranen en de overige directieleden hielden zich in dit opzicht wijselijk op de vlakte. Ze

\
roerden de kwestie eenvoudigweg niet aan. Wei gaven ze er blijk van, dat ze een te zelfstandig
College van Comrnissarissen niet echt op prijs stelden. Tot hun spijt moesten ze vaststellen,
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dat commissarissen bij de hestudering van de balans een heroep deden op 'klerken', in plaats
van op leden van de directie. Dat ervoeren zij als kwetsend, hoewel commissarissen met hun
beroep formeel juist handelden.t"

14 De laatste loodjes

Niets scheen na november 1882 nog een defmitieve regeling in de weg te staan. Cornmissaris-
sen en directie hadden elkaar gevonden. De statuten, en weI artikel 49 en 50, moesten aange-
past worden aan de tegenwoordige werkkring van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Als uiterste bewijs van de bereidwilligheid was daar een speciale commissie voor herziening
met leden uit beide kampen. Maar toch dreigde het alsnog mis te gaan.
Tot grote ontsteltenis en woede van commissarissen poogde Trakranen in plaats van de
beloofde wijziging voor te leggen opnieuw uitstel te verkrijgen. De president achtte het
moment nog niet gekomen om definitief de knoop door te hakken. Hij wilde graag wat meer
resultaten afwachten alvorens de aandeelhouders met de definitieve ommezwaai te confronte-
reno Bovendien zouden de huidige werkkring en de oude statu ten niet wezenlijk in strijd zijn.

Op de achtergrond speelden waarschijnlijk de gunstiger resultaten van 1882. De eigen (cul-
tuur)ondememingen hadden naar tevredenheid gedraaid en ook de particuliere consignatie
had boven verwachting gepresteerd. De directie overwoog zelfs op grond daarvan de eigen
cultuurondememingen uit te breiden.t" De commissarissen waren mordicus tegen. 1882
mocht dan een goed jaar voor de Factorij geweest zijn, men kon en mocht niet voorbijgaan
aan de jaren van verliezen. Toch zou de Maatschappij nogjaren tegen de wens van het colle-
ge bijzondere aandacht blijven besteden aan de eigen ondememingen in de Kolonien. De
resultaten van de Factorij vertoonden vanaf 1882 een sterk stijgende lijn, zoveel wordt duide-
lijk uit tabel16. Uit de jaarverslagen komt naar voren, dat de bijdrage van de eigen cultuur-
ondememingen hierin zeer beperkt was. In 1883 werd een avans genoteerd van f 80.000,-.439

Tabel16 Wmstsaldo van de Factorij, 1880-1885
(bedragen x f 1.000,-)

1880 428
1881 308
1882 838

1883
1884*
1885

985
220
915

* De winstcijfers over 1884 moeten gezien worden tegen de achtergrond van de suikercrisis van dat jaar.

Bron:Jaarverslagen Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1880-1885

Tabel 17 toont aan, dat de Factorij vanaf 1883 echter ook met overtuiging de rol van bankier
speelde. De posten 'Voorschotten en heleeningen' en 'Deposito en Girorekening' namen
vanaf dat jaar een prominente plaats in. De eerstgenoemde actiefpost liep al snel, in eerste
instantie waarschijnlijk onder invloed van de suikercrisis, terug en het duurde jaren voordat
zij weer terug was op het oorspronkelijke niveau.
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Tabe117 Voorschotten en deposito's van de Factorij, 1883-1890
(bedragen x f 1.000,-)

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

ooorschotten
5.600
7.700
3.900
3.600
3.871
3.505
5.351
5.523

deposito's
2.400
6.400
8.750
8.400

10.419
10.743
10.664
11.880

Bron:Jaarverslagen Neerlandsche Handel-Maatschappij, 1883-1890

Niet alleen verzetten de commissarissen zich fel tegen een aanhoudende financiele inspan-
ning op cultuurgebied, ze verwierpen ook de stellingname van de directie inzake de statu ten.
F. Alring Mees wilde nog wel accepteren, dat de financiele activiteiten en artikel 49 niet
wezenlijk strijdig waren. De Maatschappij was bezig het accent te verleggen naar financiele
transacties, daar was niets op aan te merken, maar zij ging verder. Het was de Commissaris
des Konings ter ore gekomen, dat de Maatschappij spoorwegconcessies verworven had en dat
was statutair niet meer te verdedigen. Zo verwerd het statuut tot een dode letter en betrad de
Maatschappij een onbekend en gevaarlijk terrein.

B. Heldring was het niet eens met de zienswijze van het College van Commissarissen .....o De
Maatschappij had steeds steun verleend aan het nationale belang, zoals in het begin van de
eeuw bij de opbouw van de nationale scheepvaart geschiedde. Wat in de eerste helft van de
eeuw gold voor de scheepvaart, ging nu op voor de spoorwegenbedrijf. Het ging toch niet
aan, dat hiervoor Engels kapitaal aangewend zou worden. Men moest de statu ten beschou-
wen naar de tijd waarin ze geschreven waren. Bovendien had de Maatschappij geen conces-
sie.....J Heldring sprak hier maar gedeeltelijk de waarheid. In 1883 had zijn bedrijf de conces-
sie Batavia-Bekassie overgenomen, maar in de loop van datzelfde jaar de concessie weer
overgedragen aan de Bataviasche Ooster Spoorweg-Maatschappij .....2 In deze maatschappij
nam de Maatschappij voor een niet nader genoemd bedrag deel. In totaal had de Nederland-
sche Handel-Maatschappij voor f 3.683.000,- aandelen en obligaties in spoorwegonderne-
mingen in Nederland en Nederlands-Indie .....~

De commissarissen toonden zich, met F. Alring Mees voorop, niet onder de indruk en weiger-
den toe te geven. Er moest alsnog zo snel mbgelijk in samenwerking met het college een con-
cept komen. De directie is uiteindelijk overs tag gegaan en reeds in april van het jaar daarop
werden de voorgenomen wijzigingen gepresenteerd in een voltallige vergadering van com-
missarissen en directie. Bij de presentatie werd opgemerkt, dat het uitgangspunt was geweest
de wijzigingen zo beperkt mogelijk te houden. De commissie wilde niet wrikken aan de
grondvesten van de Maatschappij, aldus Balthazar Heldring. Uiteindelijk bleek, dat de direc-
tie in dezen toch tot op zekere hoogte nog de slag van commissarissen had gewonnen. De
laatsten hadden aanmerkelijk verder willen gaan .......Lezing van artikel 49 versterkt de indruk,
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dat de directie als overwinnaar uit de strijd is gekomen. Dit bood nog steeds de mogelijkheid
om voor eigen rekening te handelen, maar ook om deel te nemen in 'ondernemingen van
Landbouw, Visscherij, Nijverheid, Handel, Scheepvaart en vervoer te Land en - in de Over-
zeesche Bezittingen en Kolonien van den Staat - het tot stand brengen en drijven van zooda-
nige ondernemingen'r'" Kortom, het gaf de leiding meer bewegingsvrijheid dan te voren. Uit
artikel 50 werden de woorden 'speculatie in fondsen' geschrapt. Dit tot groot verdriet van de
heren D. de Graeff van Polsbroek en J.A. Tak, die nog steeds de mening toegedaan waren,
dat deelname in syndicaten een vorm van speculeren was. B. Heldring pareerde hierop min-
zaam, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij talloze aan de beurs genoteerde effecten
bezat, die daalden en stegen in waarde. In de optiek van beide heren was dat speculatie. Hoe
moest de Maatschappij dan haar middelen beleggen?446

15 Slotopmerkingen

In april 1884 was het officieel zover. De statuten werden aangepast aan de nieuwe realiteit.
De Nederlandsche Handel-Maatschappij was nu ook volgens de wettelijke regels gerechtigd
als bankier te werk te gaan. Daaraan was een discussie van ruim tien jaar voorafgegaan.
Bij de discussie over een verlenging van het bestaan voor een derde periode van 25 jaar, was
het voor alle betrokken partijen duidelijk, dat de Maatschappij op een dood spoor zat. De
winsten waren laag en de dividenden eveneens. De statutenwijziging van 1875 maakte reeds
duidelijk, waar de gedachten heen gingen om de Maatschappij nieuw elan te bezorgen. De
ban caire wereld moest uitkomst brengen. Hoewel niet officieel, is de directie zich vanaf dat
jaar gaan bekwamen in het bankiersvak. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor. Voor het
College van Commissarissen onder leiding van onstuimige figuren als Hendrik Muller en zijn
stadgenoot H.WA van Oordt ging het echter allemaal te traag en te omzichtig en bleef de
directie te hardnekkig vasthouden aan de bestaande, weinig winstgevende activiteiten. A1s
vertegenwoordigers van de aandeelhouders waren ze verplicht de leiding tot grotere inspan-
ningen te manen. Soms echter wekte het college de indruk plaats te willen nemen op de
directeursstoel. Dat gaf aanleiding tot talloze irritaties en wantrouwen aan beide zijden. Dat is
geen gezonde situatie, zeker niet voor een bedrijf dat diepgaand gereorganiseerd moet wor-
den.
Het college heeft achterafhet gelijk aan haar kant gekregen en de flamboyante Muller krijgt
het imago van een man met een grote visie. De directie lijkt een club van angsthazen. Maar
was dat wei zo? Er is al opgemerkt, dat in een bedrijf als de Handel-Maatschappij structuren
en opvattingen in de loop van de tijd vastgeroest waren. De directie hanteerde bij herhaling,
dat alles vroeger toch ook goed gegaan was. Dat is niet direct een uitgangspunt voor nieuwe
initiatieven. Anderzijds dient nogmaals opgemerkt te worden, dat de Maatschappij pas vanaf
1875 enige ervaring opdeed met het bankiersvak. Er was dus weinig know how op dat gebied.
Pas met de komst van Balthazar Heldring kwam er een doorbraak. Natuurlijk had Muller
gelijk, dat de Nederlandsche Handel-Maatschappij met haar grote vermogen uitstekend ge-
equipeerd was voor het bankbedrijf. Maar hoe was het gesteld met het bankbedrijf in Neder-
land in de jaren '70 en begin '80 van de vorige eeuw?
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Er waren op dat moment drie grote banken met een vennootsehapsstructuur aetief in Neder-
land, en wel de Amsterdamsehe Bank, de Rotterdamsehe Bank en de Twentsehe Bankveree-
niging. Aile drie waren ze opgerieht als gevolg van de GrUndungswelle die zieh in de jaren '50
en '60 over Europa verspreidde. Voor aile drie eehter waren de jaren '70 en '80 jaren van
stagnatie. Zowel de Amsterdamsche als de Rotterdamsche Bank moesten hun aandelenkapi-
taal in die jaren bij gebrek aan uitzettingsmogelijkheden verkleinen. Dit staat in sehrille
tegenstelling tot het ongebreidelde optimisme van Hendrik Muller c.s. Men mag aannemen,
dat in ieder geval Balthazar Heldring van deze problem en nauwkeurig op de hoogte was.
Maar Hendrik Muliers ideeenwereld beperkt zieh niet tot Nederland. Hij zag grote kansen
voor de Handel-Maatschappij als bank in Nederlands-Indie. Immers, de Nederlandsch-Indi-
sche Handelsbank en de aanwezigheid van kantoren van de Chartered Bank of India, Australia
& China en de Chartered Mercantile Bank of London, India & China in Batavia vormden in zijn
ogen het bewijs, dat er kansen en mogelijkheden lagen.

Daarnaast kampte de Nederlandsche Handel-Maatschappij met het probleem om de juiste
man op de juiste plaats te krijgen. De herbenoeming van C.P. Lohr als president van de Fac-
torij spreekt in dit opzieht boekdelen. Een probleem dat nog urgenter wordt, wanneer men
de lange communieatielijnen in aanmerking neemt. Het opzetten van een nieuw bedrijf in
Nederlands-Indie vereiste vakbekwaam en toegewijd personeel. Het was duidelijk, dat ook
voor de direetie Lohr die kwalificaties niet bezat. Het ontbreken van mogelijkheden voor een
nauwgezette controle verhoogde de risico's aileen maar. De aarzelingen van de directie ver-
dienen dus enige mate van begrip. Het waren moeilijke tijden. Eerder is al gezegd, dat in de
jaren '70 en '80 ook instellingen als de Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank, en zoals in
het volgende hoofdstuk zal blijken, ook de Twentsche Bankvereeniging het moeilijk hadden.
Toch mag de directie van Nederlandsche Handel-Maatschappij verweten worden te lang vast-
gehouden te hebben aan het verleden. Te vaak hanteerde zij het argument, dat het vroeger
ook steeds goed gegaan was, terwijl toch reeds alle economische signalen voor de Maatschap-
pij op rood stonden: teruglopende resultaten bij de kernactiviteiten, zowel in Nederland als
in Indie; veel geld in kas, dalende dividenden en derhalve ontevreden aandeelhouders. Na
vijftig jaar dreigde de Handel-Maatschappij vast te lopen, terwijl de direetie er niet in slaagde
een visie op de toekomst te ontwikkelen. Die werd aangereikt van buitenaf, maar het heeft
weinig gescheeld of de directie had die, vervuld van twijfel, naast zich neergelegd.
Het is de onmiskenbare verdienste geweest van mensen als Hendrik Muller en F. AIting
Mees, dat zij zich niet hebben neergelegd bij de overheersend behoudende opstelling binnen
de directie en haar tot een nieuwe koers hebben gedwongen. De geschiedenis heeft hen
gelijk gegeven. De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft zich mede dankzij haar finan-
ciele kracht ailengs tot een grote en succesvolle bank ontwikkeld. Muller heeft ook op een
ander terrein het gelijk aan zijn kant gekregen: Nederlands-Indie lOU een vruehtbaar werkge-
bied worden voor de Nederlandsehe Handel-Maatschappij. De Maatsehappij werd in Neder-
land dan ook nog lang als een koloniale bank besehouwd.

AI met al rijst toch het beeld van een college van commissarissen dat een open oog had voor
de mogelijkheden van de markt. Met name een van de gezichtsbepalers, Hendrik Muller, liet
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zich kennen als een man die kansen zorgvuldig afwoog en niet over een nacht ijs ging. In zijn
geschriften verweet hij collega-kooplieden vaak gemakzucht en gebrek aan kennis van de
markt. Ook de Handel-Maatschappij verweet hij op teveeI terreinen actief te zijn, waardoor
een grondige kennis wei moest ontbreken. Toch beval hij als de uitweg uit de problemen
voor de Maatschappij een totaal nieuw werkterrein aan met als doorslaggevend argument het
grote vermogen van de Maatschappij. Van zijn voornaamste tegenspeIer, N. Trakranen,
groeit geleidelijk een ander beeld, namelijk dat van een weifeIaar die maar moeilijk tot een
beslissing komt. In zijn artikel 'Omstandigheden en psychische factoren in de economische
geschiedenis' voertJ.G. van Dillen uitgerekend deze N. Trakranen op als een voorbeeld van
een weliswaar energieke, maar weinig succesvolle ondernemer. Hij zou de overstap van de fir-
ma Trakranen en Co naar de Handel-Maatschappij gemaakt hebben, juist omdat hij zo wei-
nig mogelijkbeden voor zijn firma zag.447 Een schrillere tegenstelling met de figuur van Hen-
drik Muller is amper denkbaar.
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'Aan de Maatschappij wordt voorgesteld om voor rekening van de Heeren W. Schaffer & Co te
Rotterdam ten behoeve van firma's voormelde havens gevestigd credieten te openen tot dek-
king van de factuurwaarde van katoen, granen en andere artikelen, door deze op hunne orders
voor rekening van huizen hier te lande of voor hunne eigene rekening gekocht of tot het ver-
strekken van voorschotten op consignatien aan hun adres, tegen welke credieten op de Maat-
schappij in wissels 60% zigt wordt getrokken onder inzending van cognossementen der goede-
ren, waartegen getrokken wordt en welke documenten in het bezit van de Maatschappij zullen
blijven tot aan de voldoening van het bedrag der traites, bij arrivement van het schip of tegen
uitlevering van het goed en zulks in contanten of prom essen, onder bereid verklaring van de zij-
de der Heeren Schaffer om tegen betaling van het bedrag der traites op de vervaltijd de cognos-
semen ten te lichten, wanneer op dien tijd de goederen nog niet zijn aangekomen'.
Cognossement/ connossement: gedagtekend geschrift, waarin de vervoerder verklaart, dat hij
bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen, teneinde die te vervoeren naar een aangewe-
zen bestemmingsplaats en aldaar uit te leveren aan een aangewezen persoon, alsmede onder
welke bedingen die uitlevering zal geschieden.
In: Banklexicon. 75.
Traite: andere benaming voor een wissel, bezien vanuit de positie van de trekker en de betrok-
kene.
In: Banklexicon, 277.
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381. Notulen van de directievergadering der N.H.M. d.d. 12 september 1879. ARA, archiefN.H.M.
inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1981.

382. Notulen van de directievergadering der N.H.M. d.d. 29 september 1879. ARA, archiefN.H.M.,
inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1981.

383. Notulen van de directievergadering der N.H.M. d.d. 18 en 21 november 1879. ARA, archief
N.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1981.

384. Geheime notulen van de directievergadering der N.H.M. d.d. 12 februari 1880. ARA, archief
N.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2048.
Ceel: schriftelijk stuk, waarin een veem verklaart ter bewaring te hebben ontvangen:
- een bepaalde hoeveelheid soortzaken;
- een bepaalde zaak of een bepaalde aangeduide partij zaken.
Het veem is tegenover de rechtmatige houder van de ceel gehouden tot uitlevering van de goe-
deren. In: Banklexicon, 63.

385. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 7 april 1880, bijla-
ge Ill. ARA, archiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940. Tenzij anders is aangegeven zijn alle
gegevens in deze paragraaf ontleend aan deze nota.

386. Delcredere: instaan voor de gegoedheid van de debiteur.
In: Banklexicon, 87.

387. Remise: overmaking of zending van geld of waardepapieren.
In: Banklexicon, 241.

388. Artikel 49: De Maatschappij stelt zich ten doel het drijven van den goederen-handel, zoo voor
eigen rekening als in commissie. Zij is bevoegd tot het verrichten van aile daden van koophan-
del, in den zin der Nederlandsche Wet en voorts tot zoodanige ondernemingen van landbouw-
ontginningen en andere, als, naar het oordeel der Directie, met het hoofddoel der maatschap-
pij in verband staan.

389. Bijlage bij de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 10
april 1880. ARA, archiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01. arch.nr. 1940.

390. Idem.
391. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 1 mei 1880.

ArchiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
392. Idem.
393. Idem.
394. Idem.
395. Zie daarvoor: Muller, Hfd. 19, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, 231-260.
396. Geheime notulen van de directievergadering der N.H.M. d.d. 1 mei 1880. ArchiefN.H.M.,

inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.
397. Idem.
398. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 1 mei 1880.

ArchiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
399. Idem.
400. Idem.
401. Idem.
402. Idem.
403. Idem.
404. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 6juli 1880.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
405. Idem.
406. Idem.
407. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 2juli 1880.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2048.
408. Dejong, De Nedetlandsdu Bank, III, 608.
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409. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 17juni 1880.
ArchiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.

410. Arbitrage: gebruik maken van gelijktijdige prijsverschillen in verschillende markten voor een-
zelfde goed door een aankoop en een daartegenover staande verkoop in het betrokken goed.
In: Banklexicon, 26.

411. Artikel 50: 'De maatschappij is bevoegd tot het geven van voorschotten op onderpand op aan
haar te consigneren goederen, tot het in leen geven van gelden op onderpand, en tot het be leg-
gen van ledigleggende gelden.
Aankoop van en het geven van voorschot op eigen Aandelen is verboden, zoomede speculatie in
fondsen. Van eerstvermeld verbod is uitgezonderd de aankoop van Aandelen tot Kapitaalver-
mindering, volgens artikel 6'.

412. In hun boek Management en Organisatiegeven de auteurs Keuning en Eppink een opsomming
van de negatieve effecten van bureaucratisering:
a. Een ingeleerd onvermogen ofwel onvoldoende flexibiliteit in aanwending van kennis en vaar-

digheden.
b. Middelen dreigen tot doeleinden in zichzelf te worden; rege!s en procedures worden doeJ,

terwij! ze s!echts dienend zijn.
c. Dreigend formalisme, ritualisme of overdreven punctualiteit
d. Depersonalisering van verhoudingen door accentuering van formele relaties.

413. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 16 november
1880. ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.

414. Mansvelt, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, 11,415.
415. Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der N.H.M. d.d. 15-18 novem-

ber 1880. ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
416. Idem.
417. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 16 nov. 1880. Archief

N.H.M., inv.nr. 2.20.0l. arch.nr. 2062.
418 Notu!en van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 17 november

1880. ArchiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
419. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 20 october 1881.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.
420. Geheime notulen van de vergadering van de directie van de N.H.M, d.d. 4 december 1880.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.
42l. Idem.
422. Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der N.H.M. d.d. 14-17 juni

1881. ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
423. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 17juni 1881.

ArchiefN.H.M. inv. nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.
424. De gewraakte rege!s uit art. 49 luidden: De Maatschappij stelt zich ten doe! het drijven van den

goederenhande!, zoo voor eigen rekening als in comrnissie. Zij is bevoegd tot het verrichten van
aile daden van den koophande!, in den zin der Nederlandsche wet en voort. ....

425. Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der N.H.M. d.d. 14-17juni
188l. ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.

426. Idem.
427. Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der N.H.M. d.d. 17juni 188l.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
428. Geheime notulen van de vergadering van de directie van de N.H.M. d.d. 17juni 1881.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.
429. Notulen van de vergadering van het College van Comrnissarissen der N.H.M. d.d. 16 november

188l. ArchiefN.H.M. inv.nr. 2.20,01, arch.nr, 1940,
430. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N,H.M. d.d. october 1882.

ArchiefN.H.M., inv.nr, 2.20.01, arch.nr. 2062,
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431. Idem.
432. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 12juli 1882.

Archief Nf-l.M, inv.nr. 2.20.01. arch.nr. 2062.
433. Idem.
434. Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der N.H.M. d.d. 12juni 1882.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr 1940.
435. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 16 november

1882. ArchiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
436. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der N.H.M. d.d. 15 november

1882. ArcmefN.H.M., inv.nr.2.20.01, arch.nr. 1940.
437. Geheime notulen van de vergadering van de directie van de N.H.M. d.d. 16 november 1882.

ArchiefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.
438. Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der N.H.M.

ArcmefN.H.M. inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 1940.
439. Avans of avance is in het algemeen de zuivere winst die eene handels- of industrieele zaak blijkt

te hebben opgeleverd.
In: Woordenboek voor de effecten-, wissel- en spedehandel; 142.

440. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 15 november 1883.
Archief Nf-l.M; inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.

44l. Idem.
442. Jaarverslag van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 11. 1883
443. Idem, 13.
444. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 18 april 1884.

ArchiefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.
445. Artikel 49: 'De werkkring der Maatschappij omvat den goederenhandel zoo voor eigen rekening

als in commissie, den handel in Geld, Wissels en Edele Metalen en verder het verrichten van al
wat tot het verrichten van al wat tot het Bankiersbedrijf behoort; het doen van voorschotten, het
verschafIen van bedrijfskapitaal aan en het deelnemen in ondernemingen van Landbouw, Vis-
scherij, Nijverheid, Handel, Scheepvaart en vervoer te Lande en - in de Overzeesche Bezittin-
gen en Kolonien van den Staat - het tot stand brengen en drijven van zoodanige ondernemin-
gen; zij is bevoegd tot alle daden van koophandel, alles behoudens de uitzonderingen in het
volgend artikel vermeld.
Inzonderheid strekken hare handelingen tot bestendiging, uitbreiding en aanknooping van
voor Nederland en zijne Kolonien voordelige handelsbetrekkingen.
Met dat oogmerk wordt aan inkoop van inlandsch fabrikaat en aanvoer op de Nederlandsche
markt, mitsgaders aan verzekering bij Nederlandsche assuradeurs, zoodanige voorkeur geschon-
ken, als, naar het oordeel der Directie, met de belangen der Deelhebbers is overeen te bren-
gen.'

446. Geheime notulen van de vergadering van de directie der N.H.M. d.d. 18 april 1884.
ArcmefN.H.M., inv.nr. 2.20.01, arch.nr. 2062.

447. J.G. van Dillen, Economische omstandigheden en psychische factoren in de economische
geschiedenis van Nederland, 74.
In: Mensen en achtergronden. Groningen, 1964.
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V De Twentsche Bankvereeniging
1861-1917
In de ban van B.W. Blijdenstein

1 InIeiding

In 1912 nam de oude textielfabrikant GJ. van Reek afscheid als commissaris van de Twent-
sche Bankvereeniging (T.B.V.). In de vergadering van de commanditaire vennoten van 27
april werd hij uitgeluid door de sterke man van de bank, B.W. Blijdenstein. Deze verhaalde,
dat zij elkaar vanaf hun jongste jaren gekend hadden en samen opgegroeid waren. Blijden-
stein memoreerde ook hoe Van Reek & Co. hem, Blijdenstein, in 1861 de financiele moge-
lijkheden geboden had om van start te gaan als bankier. Zonder de steun van GJ. en H. van
Reek lOU de Twentsche Bankvereeniging nooit een zo solide basis in Twente hebben kunnen
verwerven.r" Twee jaar later, in 1914, stierfB.W. Blijdenstein.
Rij werd in de jaarlijkse algemene vergadering van de commanditaire vennoten herdacht
door voorzitter JA. Laan uit Wormerveer van de firma Laan & Co, het latere Wessanen &
Laan, die, zoals hij zelf zei, pas in 1889 in zakelijke relatie met de bank getreden was.t" Met
het vertrek van GJ. van Heeken het verscheiden van B.W. Blijdenstein waren praktisch alle
banden met de begintijd van de T.B.V. doorgesneden. Daarmee opende zich de mogelijk-
heid - zoals in deze studie tot uitdrukking zal komen - los te komen van dat verleden en een
beleid te ontwikkelen dat erop gericht moest zijn de toekomst van de bank veilig te stellen.

Indeze jaren was de bank beland in een cruciale fase van haar bestaan. Bij haar oprichting in
1861 was gekozen voor de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap. Rond de eeuw-
wisseling was duidelijk geworden, dat deze juridische persoon beperkingen met zich bracht.
Vooral de financiele basis van de instelling bleek smal, maar daar wordt in dit hoofdstuk
nader op ingegaan. De bank kwam voor de keuze te staan: doorgaan als een commanditaire
vennootschap of omvorming tot een naamloze vennootschap. Ret op gang komende proces
van concentratie in de jaren 1911/1912 lOU de bank uiteindelijk dwingen te kiezen voor de
juridische vorm van de naamloze vennootschap.

2 De rechtsvorm

Bij de oprichting in 1861 van de Twentsche BankVereeniging in Amsterdam, werd gekozen
voor de juridische vorm van de commanditaire en niet voor die van de naamloze vennoot-
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schap. Daar waren goede gronden voor. In het midden van de vorige eeuw was de juridische
vorm van de naamloze vennootschap nog niet erg populair, vooral niet bij de overheid. Dat
was voor een dee! het gevolg van 'de windhandel' in de lSde eeuw, die beleggers grote verlie-
zen had bezorgd. Windhande! en grote verliezen hadden de opvattingen over de naarnloze
vennootschap, zoals neergelegd in het Wetboek van Koophandel van 1838, beinvloed. In
1720 was er in Holland onder invloed van gebeurtenissen in Engeland en Frankrijk een ware
hausse gegroeid in de handel in actien (aandelen) van onduidelijke nieuwe ondernemingen.
Nog in hetzelfde jaar spatte deze speculatiekoorts als een zeepbel uit elkaar. Voor de finan-
ciele experts van de 19de eeuw was het duide!ijk, dat speculatiezucht opgesloten lag in de
organisatievorm van de naamloze vennootschap.v" De wetgever wilde de argeloze belegger
daarvoor behoeden. Daarnaast moet vastgesteld worden, dat de kapitaalrijkdom van vee! fir-
ma's in Holland de ontwikkeling en acceptatie van de naamloze vennootschap als onderne-
mingsvorm in de weg heeft gestaan.v'

Een struikelblok voor de oprichting van de naarnloze vennootschap was ongetwijfeld de
benodigde Koninklijke Bewilligmg.s" Deze hield in, dat de overheid preventieve controle kon
uitoefenen op de op te rich ten vennootschap. Er moest nagegaan worden of de statu ten van
de naarnloze vennootschap al dan niet in strijd waren met de wetten of de open bare orde.t"
In 1833 had de Koning aan een naamloze vennootschap voor verzekering tegen diefstal en
binnenbraak zijn goedkeuring geweigerd. De oprichting ervan zou immers aangezet hebben
tot misdrijven en was dus niet in het belang van de openbare orde. Een strenge controle
vooraf was te meer op zijn plaats, omdat slechts de vennootschap de externe aansprakelijk-
heid droeg en niet de vennoten of de bestuurders. In deze constructie waren de bestuurders
niet persoonlijk aansprakelijk, zoals bij de commanditaire vennootschap. Het Wetboek van
Koophandel van 1838 sprak zich inzake de aansprakelijkheid van de directie en commissaris-
sen aldus uit:

'de bestuurders zijn nut uerder verantwoardelijk, dan terzake van de behoorlijkeuitvoering van den
aan hen opgedragen last; zij zijn, uit kracht der verbindtenissen van de vennootschap, aan derden
niet persoonlijk verbonden.' m

Voor de commanditaire vennootschap gold de beperking van de Koninklijke Bewilliging niet
en daaraan dankte zij voor een belangrijk dee! haar populariteit in de eerste helft van de
19de eeuw. Om een commanditaire vennootschap op te rich ten was slechts een notariele
akte nodig, alsmede inschrijving in de twee daarvoor bestemde open bare registers en een
publikatie in de krant of kranten van de plaats van vestiging!55Ook de externe verantwoorde-
lijkheden waren duidelijk afgebakend. Bij de Twentsche Bankvereeniging berustte die verant-
woordelijkheid bij de solidaire of hoofdelijke vennoten, vader en zoon Blijdenstein en de
heer J.H. Wennink, procuratiehouder en sedert 1868 solidair. De commanditaire of stille ven-
noten waren slechts extern aansprakelijk voor het bedrag van hun inleg ofwel f 10.000,-.<56
Het Wetboek van Koophande! van 1838 heeft ervoor gelOrgd, dat de commanditaire ven-
nootschap nog voor een groot dee! van de 19de eeuw een aantrekkelijker rechtspersoon was
dan de naarnloze vennootschap.
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De keuze voor de rechtsvorm van de commanditaire rechtvorm is op louter juridische basis te
verdedigen, maar waarschijnlijk heeft nog een ander motief een rol gespeeld. Als we de lijst
van de eerste commanditaire vennoten van de Twentsche Bankvereeniging bekijken, dan
prijken daarop de volgende namen: Van Heek & Co., C.T. Stork & Co., H.P. Gelderman,
J. Stroink & Zonen, Jannink en Ter Kuile, E. Meltser, E. ter Kuile & Zoon en Gerh. Jannink &
Zonen. Deze fabrikanten en firmanten vertegenwoordigden het puikje van het Twentse
ondernemerschap van het midden van de 19de eeuw. Ze kenden elkaar van jongs af aan,
zoals al in de inleiding vermeld is, ze behoorden tot dezelfde sociale klasse en wat misschien
nog wei belangrijker is, ze waren vaak aan elkaar verwant/"
Bij de keuze voor de commanditaire vennootschap in plaats van de naamloze vennootschap
zal, naast het rationele argument van de geringe populariteit van de laatste rechtsvorm, ook
een emotioneel motief een rol gespeeld hebben. De nauwe onderlinge banden van solidaire
en commanditaire vennoten zullen er zeker toe bijgedragen hebben, dat gekozen werd voor
de vorm van de commanditaire vennootschap in plaats van de meer onpersoonlijke naamloze
vennootschap.t" Zeker is, dat men in een tijd dat het liberale ideeengoed erg populair was,
niet gesteld zal zijn geweest zijn op de overheid als pottenkijker. De acceptatie van liberale
gedachten door het spraakmakende deel van de bevolking is ook van directe invloed geweest
op de oprichting van de Twentsche Bankvereeniging.

3 De wordingsgeschiedenis

De Twentsche Bankvereeniging is voortgekomen uit het notariskantoor B.W. Blijdensteinjr.,
dat in 1835 opgericht werd in Enschede. AI in een vroeg stadium begon Benjamin Willem
met het afhandelen van geldzaken, zoals de aan- en verkoop van wissels.t" Tot laat in de 19de
eeuw was het zeker op het platteland van Nederland niet ongebruikelijk, dat notarissen opt-
raden als een soort dorpskassier/bankier.t" Blijdenstein maakte al snel van deze bijzaak
hoofdzaak, want in 1843 meldde hij het bankierskantoor B.W. Blijdenstein jr. aan bij de
Nederlandsche Bank (DNB). In 1858 werd een kantoor geopend in Londen en in 1861 volg-
de ten slotte de opening van het hoofdkantoor in Amsterdam. In 1868 kreeg de Bankvereeni-
gingnog be!angen in Alme!o. De solidaire vennoten van de Twentsche werden ook hoofde-
lijk aansprakelijk voor Ledeboer & Co. samen met Helmich Ledeboer.
In de jaren '40 en '50 groeiden de kansen voor een bankierskantoor in Twente. Textielindus-
trielen aldaar hadden tot dan toe geproduceerd onder de beschermende paraplu van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij. In de jaren '30 van de 19de eeuw had deze handel-
maatschappij praktisch gespr?ken een monopoliepositie verworven in Nederland voor de
export op Indie. Nederlandse particuliere exporteurs moesten 12,5% invoerrechten betalen
en de buitenlandse (Enge!se) concurrentie 25%. De Nederlandsche Handel-Maatschappij
zette de Twentse produkten af op de Indische markt.?' Na 1848 vie! die protectie onder
invloed van het liberalisme weg. De textielfabrikanten waren genoodzaakt zelf een commer-
dele functie te gaan vervullen. Met andere woorden, ze kregen belang bij een goede regeling
van hun exportzaken en kredletverlening.t" In deze situatie greep Blijdenstein zijn kansen.
Het lag in de lijn der verwachtingen, dat het bankierskantoor B.W. Blijdenstein jr. de blik
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over de landsgrenzen heen zou rich ten naar Londen, het toenmalig centrum van het be-
talingsverkeer in de wereld ..Twente exporteerde immers op grote schaal naar het Verre Oos-
ten (Nederlands-Indie). Even vanzelfsprekend was het, dat het hoofdkantoor van de nieuwe
Twentsche Bankvereeniging in 1861 in Amsterdam gevestigd zou worden. In de 19de eeuw
was Amsterdam nog steeds een vooraanstaand financieel centrum en de naam sloeg intema-
tionaal natuurlijk meer aan dan die van het provinciestadje Enschede.

Als men naar de rechten van de eerste geldschieters van de Twentsche Bankvereeniging kijkt,
wordt eens te meer duidelijk, hoe nauw de banden tussen de bank en de textielindustrie
waren. Zoals gezegd namen de commanditaire vennoten elk deel voor een bedrag van
f 10.000,-. Dit bedrag hoefde niet gestort te worden, maar diende meer als waarborgkapitaal.
De solidaire vennoten Blijdenstein jr. en vanaf 1862 zijn zoon B.W. Blijdenstein stelden zich
garant voor de verschaffmg van het werkkapitaal. De commandieten of commanditairen ont-
vingen voor hun waarborgkapitaal aanvankelijk geen dividend, maar faciliteiten bij het con-
signeren van goederen.:" De commanditairen mochten wissels tot een bedrag van 4/5 van de
goederenwaarde op de bank trekken met een looptijd van maximaal 3,5 maanden. Tot ten
minste het bedrag van de commanditaire deelneming hoefden ze daar slechts 0,25% provisie
over te betalen; niet-commanditairen betaalden 1% provisie. Als noviteit verschafte de T.B.v.
aan haar clienten ook consignatievoorschotten.t"
De vennoten en commandite werden in 1863 gerechtigd deposito's van f 10.000,- te plaatsen
met drie maanden opzegging tegen een rentegenot van 7%. In 1866 werd de termijn gesteld
op een jaar, waarbij opgezegd moest worden v66r 1 oktober van dat jaar. Er werd geen rente
meer vergoed, maar er werd 7% over de winst van de bank uitgekeerd. De bedoeling van
deze maatregel was de commanditairen meer belang te doen hebben bij de resultaten van de
Twentsche Bankvereeniging. Een gelukkige bijkomstigheid was, dat vennoten door hun
deposito's in feite hun deelnemingen volstortten. Vanaf 1866 werden ook commanditairen
die buiten de regio Twente woonden toegelaten en vanaf 1867 was het mogelijk deposito's
voor grotere of kleinere bedragen dan f 10.000,- te plaatseu." De opzet hiervan om meer
commanditairen aan de bank te binden werd volledig gerealiseerd. Bedroeg in 1861 het aan-
tal commanditairen 8, in 1870 was dat aantal gestegen tot 99.466

4 De commanditaire vennootschap binnen de Rotterdamsche Bank N .V.

De keuze van Blijdenstein & Co. voor de rechtspersoon van de commanditaire vennootschap
was geen bijzonderheid in het midden van de vorige eeuw. Dat bleek nog eens ten overvloe-
de in 1864. In dat jaar richtte de Rotterdamsche Bank N.V. een commanditaire vereniging
binnen de bank op.
De Rotterdamsche Bank N.V. was een initiatief van vooraanstaande Rotterdamse kassiers,
zoals R Mees & Zoonen, Jan Havelaar & Zoon, de Gebroeders Chabot, Schaay en Madry,
Hendrik Muller Szn enJ.W. Bunge. De nieuwe bank was het Rotterdamse antwoord op nieu-
we ontwikkelingen in de hoofdstad. Daar werden in 1863 onder invloed van de Credit Mobilier-
gedachte de Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid en de Nederlandsche ere-
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diet- en Depositobank opgericht.v" Het was de bedoeling van de Rotterdammers een handels-
bank in het leven te roepen die de handel op Nederlands-Indie lOU financieren, zoals in
Engeland 'the colonial banks' dat deden voor de handel op Brits-Indie. Voor de uiteindelijke
oprichting van de bank werden dan ook de belangrijkste handelaren op Indie
geconsulteerd.:" Een en ander vindt men terug in de taakstelling van de eerste directie van
de bank. De nadruk moest enerzijds liggen op de organisatie en regeling der betrekkingen
van de Rotterdamsche Bank met Indie en andere plaatsen. Anderzijds moesten talrijke bin-
nen- en buitenlandse relaties aangeknoopt worden.t"
De directie beschouwde bij de oprichting in 1863 als haar belangrijkste werkzaamheden: het
geven van voorschotten op het verzenden van goederen uit Europa derwaarts of vandaar naar
Europa, in de tweede plaats het verlenen van kredieten aan personen en handelshuizen in
Indie gevestigd en in de derde plaats het kopen en verkopen van wissels uit of op Indie
getrokken.?" Het heeft echter niet zo mogen zijn. Van begin af aan werden er meer transac-
ties in Europa, in concreto in Nederland, afgesloten dan in de beoogde kolonie Nederlands-
Indie. Oorzaken hiervoor waren onder meer een crisis in Indie en grote onenigheid binnen
de zittende directie over het te voeren beleid.?'

5 De nieuwe koers van de Rotterdamsche Bank

De feitelijke orientering van de Rotterdamsche Bank op Nederland kreeg nog meer nadruk
door het functioneren van een cornmanditaire vereniging binnen de n.v.-bank. In het jaarver-
slag over 1863 is al te lezen wat de uiteindelijke opzet van deze vereniging is: het in snel tem-
po verkrijgen van een goede organisatie van het krediet voor die delen van Nederland waar
men zich in het bijzonder toelegt op de industrie. Een bijkomend voordeel zou zijn, dat door
deze activiteiten Rotterdam aan belang kon winnen als bank- en wisselplaats.
Helemaal zeker van de nieuwe koers was de directie waarschijnlijk niet, want nog in 1864 ver-
scheen een uitvoerig artikel vail de hand van een van de directieleden, mr. P.F. Hubrecht, in
de Economist 472 Hierin verdedigde hij de motieven van de directie van de bank om een com-
manditaire vereniging aan de Rotterdamsche Bank te verbinden. Volgens de auteur was een
van de belangrijkste karakteristieken van de nieuwe structuur, dat cornmanditaire vennoten
slechts aansprakelijk waren voor 5% van hun deelnemingen. Verliezen die deze 5% cornman-
diet kapitaal te boven gingen, zouden door de bank gedekt worden. De praktijk - in Duitsland
- had echter uitgewezen, dat het met de verliezen niet zo'n vaart liep. Daar kwam nog bij, dat
de bank een zeer selectief toelatingsbeleid zou voeren. Iemand kon pas lid worden van de com-
manditaire vennootschap, nadat zijn aanvraag de Commissie van Admissie, de Raad van Com-
missarissen en de directie was gepasseerd. Hij werd toegelaten tegen verstrekking van persoon-
lijke of zakelijke zekerheden, bijvoorbeeld tegen depot van effecten of hypothecair verband
(krediethypotheek). Als iemand als vennoor geaccepteerd was, dan had hij 'recht' op een kre-
diet, gelijk aan het bedrag van zijn deelneming in de vereniging. Het was echter geen onvoor-
waardelijk recht, want elke aanvraag moest telkens door de drie eerder genoemde colleges
behandeld worden. Het simpele feit, dat men commanditaire deelnemer was voor een bepaald
bedrag, hield niet automatisch in, dat iedere aanvraag voor krediet gehonoreerd werd.
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Hubrecht maakte in zijn artikel ook duide1ijk, dat het de Rotterdamsche Bank om meer ging
dan slechts het verstrekken van commanditaire kredieten. De opzet was om via deze krediet-
verlening de bank-, wissel- en kassierszaken van de commanditaire clienten aan te trekken.
Ook zou de directie bij de beoordeling van de kredietaanvragen zeker rekening houden met
de te verwachten jaarlijkse omzet op de rekening. De bank hoopte immers jaarlijks een fors
bedrag aan provisies te verdienen. Hubrecht gaf hoog op van de voordelen die de comman-
ditaire vennoot lOU genieten, vooral in relatie tot het buitenland. Bij het aangaan van buiten-
landse relaties lOU de vennoot steeds een beroep kunnen doen op de bank om voorschotten
tegen gunstige voorwaarden te verkrijgen voor zijn goederenzendingen. Ten slotte lag er
voor de fabrikant een groot voordeel in zijn lidmaatschap, omdat hij hierdoor over meer
financiele middelen kon beschikken.

6 Het beleid van de Rotterdamsche Bank onder vuur

Het artikel van Hubrecht was zeer enthousiast getoonzet en ademde een en al optimisme
voor de toekomst uit. Niet iedereen deelde echter het enthousiasme van de directie van de
Rotterdamsche Bank. Vooral de initiatiefnemers reageerden zeer gereserveerd. Het was
immers de bedoeling geweest, dat de Rotterdamsche Bank haar werkterrein lOU vinden in
Nederlands-Indie en niet in Nederland. De geestelijke vader van de bank, mr Marten Mees
reageerde dan ook in augustus van dat jaar met een venijnige open brief aan mr P.F
Hubrecht.t"
In deze brief veegde Mees de vloer aan met de optimistische uitgangspunten van het artikel
van Hubrecht. Kort gezegd beschuldigde hij de directie van de Rotterdamsche Bank van mis-
leiding. Hij bestreed uitvoerig met behulp van rekenvoorbeelden de stelling van Hubrecht,
dat deelnemers in de vereniging konden rekenen op een winstuitkering en dat de command-
itaire vereniging goedkoper en aantrekkelijker krediet kon verschaffen dan bijvoorbeeld de
Rotterdamse kassiers. Hij kon ook weinig waardering opbrengen voor de wijze waarop de
Rotterdamsche Bank zich meester trachtte te maken van de bank- en wisselzaken van haar
vennoten, terwijl zij haar oorspronkelijke werkterrein braak liet liggen. In zijn brief haalt hij
ook uit naar de in zijn ogen boze genius achter het hele plan:

'Misschien is dit hieraan toe te schrijuen, dat de zaken u nieuw zijn; miss chien ook, en dit zou ik van
harte wensen, voelt gij zelf een zekere gene, en heeft uw geest niet kunnen opnemen wat niet van u zelf
ajkomstig was, wat er ook niet in wil bij een regtschapen en oerstandig Holumder.?"

In de optiek van Mees lOU een Hollander nooit een dergelijk infaam en misleidend plan kun-
nen opstellen. De ontwerper moest wei een buitenlander zijn.

In de directie van de bank zetelde een Duitser en bovendien de enige bankier van het gezel-
schap: M. Hinsberg. Het is door middel van zijn pen, dat de bank probeert terug te slaan en
de kritiek van Mees te pareren.t" Op niet mis te verstane wijze trok Hinsberg van leer tegen
de verdachtmakingen van Mees. Hij beschuldigde Mees ervan, dat zijn aanval slechts was
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ingegeven door eigenbelang, in concreto het belang van de Rotterdamse kassiers. Hinsberg
wees erop, dat de doelgroep van de bank niet de kooplieden van Rotterdam betrof:

'De uoordelen die Amsterdam en Rotterdam geniet£n in het bezit van groote, machtige en alom geachte
kassiershuizen zijn op de kleinere plaatsen van het binnenland, uoor de aldaar gevestigde kooplieden
en Jallri£kanten niet voorhanden, en dit was de hooJdaanleiding tot vestiging der commanditaire uer-
eeniging die zich hooJdzakelijk ten doel stelt in deze behoefte te uoorzien. '476

En bijtend vervolgde hij:

'OJ meent gij dat de Directie van de Bank niet geweten heeft dat Ilij de zeer intieme Jamilie- en han-
delsrelatien waarin de Rotterdamsche kooplieden in het algemeen staan, het nauwelijks denkbaar is,
dat de Bank in den eersten tijd in Rotterdam zelj uitgebreide relatien zal krijgen?' m

Natuurlijk heeft Mees zich na deze aanval niet onbetuigd gelaten. In een nieuwe open brief
herhaalde hij nogmaals zijn standpunt, dat de directie van de Rotterdamsche Bank zich
schul dig maakte aan te mooie voorspiegelingen. Hij vond dat het zijn plicht was het publiek
hiervoor te waarschuwen.t" Hiermee was de discussie ten einde. Of het publiek zich veel van
de waarschuwingen heeft aangetrokken mag betwijfeld worden, want zowel in de jaarversla-
gen over 1864 als over 1865 lieten de directieleden zich uiterst positief uit over de ontwikke-
ling van. de commanditaire vereniging. Ultimo 1864 waren al aanvragen binnen tot een
bedrag van f 8.515.500,-, waarvan tot een bedrag van f 5.640.000,- gehonoreerd.479 Bij het in
werking treden van de commanditaire structuur op 1 april hadden zich al 71 commanditaire

Tabel18 Bloei en verval van de commanditaire vereniging, 1863-1893

1864
1865
1866
1867
1870
1871
1872
1873
1874
1878
1879
1880
1888
1889
1890
1891
1893

164
211
248
268
219
229
242
252
246
232
204
190
74
67
59
33
3

commanditair
kapitaal

(f)
5.640.000
7.149.000
8.133.100
9.321.400
8.094.300
8.599.800
8.985.800
9.655.800
9.643.800
9.630.800
8.587.800
8.050.800
3.058.000
2.860.500
2.260.500
1.634.500

370.000

aangewend
krediet

(f)

1.058.228
2.432.297
3.771.948
4.135.308
4.493.041
4.581.607
4.382.983
4.898.900
4.570.612
4.408.063
4.036.072
3.556.070

816.831
588.840
486.875
438.167
254.000

commanditaire
uennoten.

Bron: Overzigt volgens artikel 23 van het commanditair contract <lit
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vennoten gemeld. Op 1januari 1865 waren er dat reeds 164.480 Hoe groot het succes van deze
vereniging wel was, blijkt hieruit, dat volgens Brugmans zij zich na tien jaar reeds overbodig
had gemaakt en een zachte dood is gestorven.?' De kleine koopman en fabrikant uit Rotter-
dam en omgeving had de weg naar de bank gevonden en had zijn drempelvrees voorgoed
overwonnen, maar daarover meer in de volgende paragraaf.

Bij Brugmans wordt ten onrechte de indruk gewekt als zou de commanditair vereniging al na
10jaar haar nut verloren hebben. Wei is het zo, zoals uit tabel 18 duidelijk naar voren komt,
dat de vereniging geleidelijk aan be lang inboette.
In 1893 richtte de directie een schrijven aan de leden van de Commanditaire Vereeniging.
Zij kondigde aan, dat aan het einde van dat jaar de vereniging in liquidatie zou treden. Het
lidmaatschap kwam derhalve te vervallen. Ieder lid kon ultimo 1893 zijn storting a 5% met de
verschuldigde rente a contant ontvangen oflaten bijschrijven op zijn rekening-courant.t"

7 Twee commanditaire vennootschappen

Zowel de Twentsche Bankvereeniging als de Rotterdamsehe Bank hebben gebruik gemaakt
van de construe tie van de deelneming en commandite. Toch zijn er grote versehillen tussen bei-
de aan te wijzen. De versehillen zijn terug te voeren op het doel waarvoor de eonstruetie
gebruikt is.
De Twentsche Bankvereeniging was, getuige de lijst van de stille vennoten, bedoeld om de
belangen van Twente te bevorderen, zoals in de notarisakte uit 1861 staat te lezen: 'Benjamin
Willem Blijdenstein jr. vestigt een handelskantoor te Amsterdam onder de firma de Twent-
sehe Bank Vereeniging hoofdzakelijk tot het doen van wissel- en bankzaken en het in consig-
natie nemen van goederen ter verzending naar de Oost, het geven van voorschotten daarop
en het aangaan van wisselverbindtenissen ter dezer zake. '484 Bij de keuze voor de figuur van
de eommanditaire vennootsehap zal bepaald wei meegespeeld hebben, dat het tamelijk moei-
lijk was een n.v. op te riehten. Anderzijds was het voor een bank zeker een voordeel naar bui-
ten toe te kunnen pronken met een lijst van zeer vooraanstaande eommanditaire of stille ven-
noten. Daar zou zeker een wervende kraeht van uitgaan. Een bijgewerkte ledenlijst werd
telkens opgenomen in hetjaarverslag.

Voor de Rotterdamsche Bank lagen de zaken heel anders. Hier was geen sprake van het ver-
dedigen van de belangen van een gevestigde orde. Integendeel! Het motief bij uitstek om de
commanditaire vereniging binnen de bank op te riehten, was juist het feit, dat men geen
kans zag de gevestigde Rotterdamse beIangen aan zich te binden. Door allerlei omstandighe-
den gedwongen haar werkterrein vanuit Nederlands-Indie naar het moederland te verleggen,
stuitte de direetie in Rotterdam op een gesloten kaste. De belangen van handel en financien
(de zeven kassiershuizen) waren dusdanig verstrengeld, dat een poging tot inbraak door der-
den zinloos leek. De direetie heeft daarom gezoeht naar potentiele klanten die niet behoor-
den tot deze Rotterdamse inner circle, maar wei behoefte hadden aan kredieten. De directie
riehtte zich derhalve op de zakenman en ondememer in de periferie van Rotterdam, waar
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banken nog ontbraken. Om de schroom van deze lieden om zaken te doen met banken te
overwinnen, werd een commanditaire vereniging opgericht Centraal daarin stond de
gedachte van de onderlinge waarborg. De leden stelden zich onderling borg voor eventuele
verliezen.?" De directie greep hierbij feitelijk terug op het gedachtengoed van de gebroeders
Van Geertruyen en de Credietverenigingen van de jaren '50: de kleine luiden in onderne-
mend Nederland van krediethulp te voorzien. De kassiers hadden immers alleen oog voor de
belangen van de groothandel.t" Hubrecht verwees trouwens bij zijn verdediging van de com-
manditaire vereniging in De Economist naar het beginsel van 'onderlinge waarborg'. 487

8 De Twentsche Bankvereeniging op weg naar 1900

Zoals gezegd was de politiek van de Rotterdamsche Bank om potentiele, maar aarzelende
clienten door de oprichting van een commanditaire vennootschap aan zich te binden een
groot succes geworden. Hoe waren terzelfder tijd de ontwikkelingen bij de Twentsche Bank-
vereeniging? Hoe was de beoordeling van die bank, zowel intern als extern?
Als uitgangspunt voor het vervolg dient het gegeven, dat de rechtsvorm van de naamloze ven-
nootschap geleidelijk aan populariteit won. Ondernemend Nederland had leren leven met
de Koninklijke Bewilliging.?" Bovendien was de naamloze vennootschap superieur als organi-
satievorm, wanneer in korte tijd nieuw en veel kapitaal bijeengebracht moest worden. Er mag
dan ook op voorhand gesteld worden, dat lang niet iedereen gelukkig was met de comman-
ditaire structuur van de Twentsche Bankvereeniging. De bank heeft dit bij herhaling onder-
vonden.

De eerste keer dat de directie van de bank geconfronteerd werd met twijfels om trent de com-
manditaire structuur, was in 1873. Nederland werd in dat jaar getroffen door een conjunctu-
rele crisis. In Amsterdam kwam een geruchtenstroom op gang, dat het niet goed gesteld lOU

zijn met de liquiditeit van de bank. Het gevolg was een run op de bank, maar de bank door-
stond de beproeving. In hetjaarverslag uitte de directie de veronderstelling, dat deze kwaad-
aardige geruchtenstroom het resultaat was van het succes van de vreemde eend in de Amster-
damse financiele bijt. Daar, evenals in Rotterdam, was het establishment niet gesteid op
nieuwkomers en zeker niet wanneer ze veel succes hadden. Toch was daarmee de kous niet
af. Tijdens de algemene vergadering van commanditaire vennoten in 1874 wees B.W. Blijden-
stein naast het concurrentiemotief op nog een reden voor het wantrouwen met betrekking
tot de gezondheid van de bank: door haar structuur beschikte de bank weI over een groot
garantiekapitaal, maar over relatiefweinig beschikbare middelen.t"
In de jaren '80 lOU de Twentsche Bankvereeniging nogmaals het slachtoffer worden van rod-
delcampagnes met dezelfde ondertoon. In 1884 kwamen deze uit Londen en het jaar daarop
weer uit Amsterdam.r" Op deze feiteIijke zwakheid was aleerder, in 1875, nadrukkelijk gewezen
door commissaris J.D.W. Pape. Bij zijn aantreden Ianceerde hij de stelling, dat de financiele
basis van de Twentsche Bankvereeniging gevormd werd door een bedrag van f 250.000,-, zijn-
de het bedrag van inieg van de solidaire vennoten en van de chefs der bijkantoren in Almelo,
Enschede en Londen. Natuurlijk was er nog de grote commanditaire inbreng, maar commissa-
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ris Pape wees er met nadruk op, dat dit hele kapitaal van f 500.000,- binnen zes maanden
opgevraagd kon worden. In zijn visie moest een vergroot commanditair kapitaal voor een Ian-
gere periode van bijvoorbeeld 5jaar aan de bank gebonden worden." Een commissie ging aan
het werk om de voorstellenvan Pape nader uit te werken. Nog in datzelfde jaar verklaarden
178 commanditaire vennoten zich bereid om tot 1880 samen nog eens f 1 rniljoen aan de bank
ter beschikking te stellen. Daar stond tegenover, dat zij, indien de winst meer dan f 20.000,-
lOU bedragen, 1% extra dividendaandelen zouden ontvangen.t" (AI in de jaren '60 was de
bank ertoe overgegaan dividend uit te keren aan de commanditaire vennoten.)
Aan het begin van de jaren '80 zag het emaar uit, dat de bank aan de vooravond stond van
een periode van expansie. Binnen de bank gingen toen stemmen op het kapitaal uit te brei-
den. In 1881 werd tot een emissie besloten. De commanditaire vennoten zouden eerst hun
aandeel mogen bepalen, het restant lOU aangeboden worden aan het publiek om zo een offi-
ciele notering aan de Beurs te krijgen!93

AI in een eerder stadium was er uitgebreid gediscussieerd over de mogelijkheid aandelen der
Twentsche Bankvereeniging te laten verhandelen via de Beurs. B.W. Blijdenstein had dit toen
een slecht voorstel gevonden, omdat er irnmers geen vraag was naar aandelen van deze bank.
Toen daar tegen ingebracht werd, dat handel niet zo goed mogelijk was omdat er ook bijna
geen aanbod was, werd Blijdenstein bijgevallen door de jurist J. Pinner. Hij poneerde, dat
handel in aandelen van een commanditaire vennootschap niet wel mogelijk was, omdat die
aandelen meer een bewijs zijn van 'deelgerechtigdheid'. Hij voegde daar de voor de tegen-
woordige tijd wat vreemde stelling aan toe, dat de Bankvereeniging niet speculeerde. De aan-
delen moesten meer als een veilige geldbelegging beschouwd worden dan dat zij een beurs-
waarde vertegenwoordigden.s" Voor Pinner en veel van zijn tijdgenoten was handel in
aandelen, die in waarde daalden of stegen, een vonn van speculatie.
De emissie gelukte slechts gedeeJtelijk, maar de beursnotering werd bereikt. Daarmee was de
directie er niet in geslaagd om alle bezwaren tegen de vennootschap voorgoed uit de wereld
te bannen. Toen B.W. Blijdenstein in 1882 aandelen en certificaten van aandelen bij de
Nederlandsche Bank in onderpand trachtte te geven, werd dat geweigerd. Volgens president
Mees was het een onderdeel van het beleid van DNB om van geen enkele commanditaire
vennootschap aandelen of certificaten van aandelen in belening te nemen.t" Wat de diepere
motieven van dit beleid waren, kon of wilde Blijdenstein niet vertellen. De vraag komt op of
de Bankpresident het standpunt van J. Pinner misschien deelde. Trouwens door de jaren
heen is de Bank zich wantrouwend blijven opstellen tegenover de organisatie van de Twent-
sche Bankvereeniging. Zo had de Nederlandsche Bank er moeite mee, dat de kantoren
onderling verantwoordelijk waren voor elkaars verliezen en meer dan eens werd tekst en uit-
leg gevraagd over de Credietvereeniging, verbonden aan de bank.t"

9 De roep om veranderingen

In de eerste helft van de jaren '80 veranderden de vooruitzichten van de bank sterk. Aanvan-
kelijk zag het emaar uit, dat een emissie nodig was om de groei van de bank bij te benen,
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maar dat vooruitzicht was slechts van korte duur. In de jaren 1884/85 werd de Twentsche
Bankvereeniging getroffen door een reeks zware tegenvallers: de suikercrisis in Nederlands-
Indie zorgde ook in Nederland voor de nodige onrust, in Parijs moest het Ancienne Maison
Lion et Dreher,waar de Bankvereeniging een meerderheidsbelang in had, in liquidatie treden
en - dichter bij huis - in Amsterdam moest de Credietvereeniging der bank op de onroe-
rend-goedmarkt een paar zware verliezen nemen."" Hierdoor ontstond een wat paradoxale
situatie: enerzijds zon de top van de bank steeds op middelen om het restant aandelen van de
ernissie van 1882 alsnog geplaatst te krijgen, anderzijds begonnen commanditaire vennoten
erop aan te dringen het kapitaal van de bank te verminderen.t" Algemeen gelden de jaren
tachtig van de 19de eeuw als een moeilijke fase in de Nederlandse econornische ontwikke-
ling. De tabellen 19 en 20 maken duidelijk, dat onder de handelsbanken vooral de Rotter-
damsche Bank en in mindere mate de Twentsche Bankvereeniging door de economische
tegenwind van dat decennium getroffen werden. Bij de andere grote banken met de juridi-
sche vorm van de naamloze vennootschap was er geen sprake van teruggang, maar de ontwik-
kelingen waren zeker niet als spectaculair ten goede te noemen.

In deze voor de bank snel en sterk wisselende omstandigheden werd van diverse zijden op
hervormingen aangedrongen. Volgens sommige vennoten hing het wel en wee van de bank
te nauw samen met de persoon van B.W. Blijdenstein. In 1882 werd een commissie van vijf
personen gevormd die zich zou buigen over voorstellen a. betreffende zijn opvolging, b. om
de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap om te vormen in die van de naamloze
vennootschap.r" B.W. Blijdenstein bleek in deze jaren gevoelig voor de roep om hervormin-
gen. Normaliter verzette hij zich heftig tegen welke verandering dan ook en zijn wil was
steeds wet. Op dat moment zag de situatie er voor hem minder gunstig uit. In 1886 verzocht
hij commissarissen in te stemmen met een wijziging der statuten, om duidelijke redenen: 'In
den laatste jaren had hij niet alleen geen tantieme genoten, maar daarenboven nog de tan tie-
me van den heer J.H. Wennink uit zijn eigen zak moe ten voldoen.P" Dit was volgens B.W.
Blijdenstein een zeer ongewenste situatie. Als hij zijn aandacht moest verdelen tussen zijn
prive-belangen en de belangen van de bank, dan zou hieruit zijns inziens schade voor het
algemeen belang (i.e. de bank) voortvloeien en daarmee was niemand gediend.?" Hij wilde
daarom af van de regeling, dat zijn tantieme pas werd uitgekeerd na een uitdeling van 6%
dividend over het kapitaal.'"
In de daaropvolgende maanden ontbrandde binnen het College van Commissarissen een
heftige discussie over de voorstellen van Blijdenstein die bedoeld waren om zijn risico's te
verminderen. In essen tie kwamen deze hierop neer: de verantwoordelijkheid voor de gang
van zaken kwam te liggen bij een meerhoofdige directie in plaats van bij B.W. Blijdenstein
alleen, Dat betekende, dat de nieuwe directieleden ook financieel aansprakelijk zouden wor-
den. De comrnissarissen spraken de vrees uit, dat een verrnindering van het persoonlijk
belang van B.W. Blijdenstein zou kunnen leiden tot een vermindering van diens betrokken-
heid bij de Twentsche Bankvereeniging. De bestuurlijke reorganisatie zou ook gevolgen heb-
ben voor tantieme-regeling, De nieuwe regeling ging ten koste van de tantiemes van de com-
missarissen.r"
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De discussie binnen de Twentsche Bankvereeniging over de gewenste hervormingen duurde
voort tot 1887. Toen stemde het College van Commissarissen er uiteindelijk mee in, dat AJ
Brink, H. Ledeboer, A Roelvink en met irtgang van 1888JB. Roelvink - tot dan toe besturen-
de vennoten - medeverantwoordelijk en dus aansprakelijk werden. Inzake de regeling van
verdeling der winsten moest Blijdenstein bakzeil halen.f" De voorstellen van de Commissie
om de Bankvereeniging om te vormen kwamen in deze discussie niet ter sprake. Blijdenstein
had daar wel kennis van gen,omen, maar wilde geen overhaaste stappen nemen. Zoals het vol-
gens hem op dat momen t ging, ging het goed en daarmee was de kous af.505

Met de herziening van de statu ten van 1887 was de rust binnen de bank teruggekeerd. Eerst
rond de eeuwwisseling werden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet die de bijzondere aan-
dacht vroegen van de directie van de bank en de commanditaire vennoten. Het waren
opnieuw zaken die samenhingen met de structuur van de bank. In deze peri ode diende zich
een tweede generatie Ledeboers en Blijdensteins aan, die opgenomen wenste te worden in
het bankbedrijf. Door het aantreden van deze tweede generatie zou de Twentsche Bankveree-
niging meer dan ooit het karakter kunnen krijgen van een familiebank. Tegelijkertijd werd
een verwijdering zichtbaar tussen solidaire en besturende vennoten enerzijds en de com-
manditaire vennoten anderrijds.
Bij de statutenwijziging van 1887 had Blijdenstein - in 'geval van zijn overlijden v66r 1890 -
als zijn potentiele opvolgers aangewezen H. Ledeboer, AJ. Brink en Adam Roelvink. Tijdens
de vergadering van commissarissen in april 1891 maakte RW. Blijdenstein van zijn bevoegd-
heden gebruik om de opvolgingskwestie opnieuw te regelen. Nu werd vastgelegd, dat de eer-
ste in lijn om op te volgen zijn oudste zoon Willem Benjamin Blijdenstein zou zijn.506 Toen in
1897 de tweede solidaire vennoot JH. Wennink stierf, maakte dat een herziening van het
contract van vennootschap tussen besturende vennoten noodzakelijk. In artikel 3 van de
Algemene Bepalingen noemde B.W. Blijdenstein als zijn potentiele opvolgers zijn zonen Wil-
lem Benjamin, Johannes Jacobus Theodorus en Theodoor Willem. Vanaf 1januari 1896 werd
W.B. Blijdenstein vennoot in Londen en vanaf 1 januari 1905 werd hij daar opgevolgd door
zijn broer JJ.Th. In dezelfde periode trachtte de solidaire vennoot voor Ledeboer & Co te
Almelo, H. Ledeboer, zijn zonen A.H. en W. Ledeboer een carriere te laten starten binnen
de Twentsche Bankvereeniging. De verhouding tussen de leden der tweede generatie was
overigens aanmerkelijk minder hartelijk dan die tussen de leden van de eerste.
Geruime tijd later zou Adam Roelvink - een neef van B.W. Blijdenstein - vergeefs proberen
zijn schoonzoonJ. Telders aan een goede positie binnen het bankbedrijfte helpen.

lODe Twentsche Bankvereeniging een familiebank?

In deze periode, waarin B.W. Blijdenstein zijn greep op de Twentsche Bankvereeniging ver-
der versterkt zag door de inbreng van zijn zonen, groeide het onbehagen bij de cornman-
ditaire vennoten. Hun klacht was, dat zij zich meer en meer buiten spel gezet voelden. In
1894 begon een soort schimmengevecht tussen enerzijds commanditaire vennoten en ander-
zijds de directie van de bank over uitkeringen uit de winsten van de Credietvereeniging van
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de bank.'" Niettegenstaande bevredigende winstcijfers wist de leiding het steeds zo te draai-
en, dat er geen winst uitgekeerd werd aan de leden van de Credietvereeniging. In veel geval-
len waren deze leden dezelfde personen als de commanditaire vennoten. Deze bijna rituele
dansen rond de pot met geld zouden voortduren tot de reorganisatie van 1917. In de loop
van de jaren zou de toon van de discussie van de zijde der commanditaire vennoten steeds
cynischer worden.
Tegelijkertijd ontstond er enige onrust over het feit, dat zowel besturende vennoten alsook
het personeel met enige regelmaat hun aandeel in het kapitaal der Twentsche Bankvereeni-
ging verhoogden. Al in 1897 constateerden de commanditaire vennoten bij monde van
H.C.F. Schweigman, dat de positie der vennoten ondergraven werd door de kapitaalstortin-
gen van de besturende vennoten. B.W. Blijdenstein bagatelliseerde deze veronderstelling met
de opmerking, dat het hier ging om een incidentele storting van de vennoten te Londen met
geen andere bedoeling dan de standing van het kantoor in de ogen van de collegae aldaar te
verhogen.f" Enige jaren later werd opnieuw deze klacht geuit; personeel en besturende ven-
noten zouden tezeer participeren in het 'kapitaalfournissement' van de bank. Zowel HJ.H.
Gelderman als H.C.F. Schweigman ventileerden de opvatting, dat het er door deze voortdu-
rende kapitaalstortingen op ging lijken, dat commanditairen langzamerhand uitgeschakeld
werden voor het richting geven aan de bank.'" Gelderman voegde er nog aan toe, dat vooral
de personeelsstortingen de zoveelste complicerende factor waren bij het besturen van de
Bankvereeniging.t"
Volgens Schweigman was er sprake van een bewuste wending in de koers van de bank, en wel
in cooperatieve richting. Toen Blijdenstein dit niet ontkende, vroeg Schweigman of het dan
niet mogelijk zou zijn dat aandeelhouders konden participeren in bijvoorbeeld het reserve-
fonds der besturende vennoten. Blijdenstein wimpelde echter de suggestie af door er met
enige nadruk op te wijzen, dat dit reservefonds juist bedoeld was als stootblok om de belan-
gen van de commandieten te beschermen.?' Kortom, Blijdenstein had plannen, maar in de
plannen pasten op het eerste gezicht zijn commandieten niet.
De cooperatieve vereniging was in de 19de eeuw ontstaan en vertoonde in veel gevallen qua
doelstellingen opvallende overeenkomsten met de handelsrechtelijke vennootschappen. Een
ontwerp tot herziening van het Wetboek van Koophandel van 1876 plaatste de cooperatieve
vereniging in een hoofdstuk met de vennootschap onder firma, de commanditaire vennoot-
schap, de naamloze vennootschap en de onderlinge waarborgmaatschappij. Het ontwerp gaf
als definitie:

'De cooperatieue vereeniging is de, op den grondslag van wije in- en uittreding van leden ingerichte
vennootschap die, tot voorziening in stoffelijke behoefte ham leden, een bedrijf uitoefent, en VOOT wel-
ker verbintenissen elk der leden persoonlijk als borg aansprakelijk is. '512

In deze constructie was geen duidelijke plaats meer voor de commanditairen. Vandaar de
opmerking van Schweigman, dat aandeelhouders de mogelijkheid gelaten moest worden te
participeren in het reservefonds der besturende vennoten, zo niet dan was het gedaan met
hun directe invloed. Blijdenstein begon trouwens zijn commanditaire vennoten meer en
meer als te geprivilegieerd te beschouwen. In 1895 deed hij voorstellen om de verhouding
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solidair - commanditair te veranderen in het voordeel van de solidair. In feite werd hiermee
voortgeborduurd op de discussie in de jaren '80. Kern van het probleem was, dat de solidair
niet langer eerst 6% dividend aan de vennoten wilde uitdelen, alvorens zelf financieel aan
zijn trekken te komen. Het eerste winstaandeel van f 50.000,- behoorde volgens B.W. Blij-
denstein aan de solidairen en pas daarna mocht de commanditair aanspraak maken op 4%
dividend. Oat was meer dan genoeg gezien de stijging van de waarde van de aandelen. Opge-
merkt zij, dat sinds de dood van Wennink B.W. Blijdenstein nog de enige solidaire vennoot
was. Blijdenstein zag geen reden voor een extra beloning van de commandieten, temeer daar
bij de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap de solidairen aansprake1ijk waren
voor het geheel. Narrig besloot hij, dat bij een naamloze vennootschap de aandeelhouders
ten minste ook risico liepen.!" Uit dergelijke bewoordingen valt weinig waardering voor de
rol van de vennoten als verschaffer van kapitaal op te maken. Blijdenstein zag ze nog slechts
als risicoloze plukkers van dividend. De commandieten waren niet gelukkig met de opmer-
kingen.

Er zijn nog meer aanwijzingen die duiden op een verkoeling van de eertijds zo innige relatie
tussen commanditairen en de solidaire vennoot, B.W. Blijdenstein. In 1899 vond weer een
emissie van aandelen plaats en opnieuw werd er, zoals in de jaren '80, een syndicaat voor
plaatsing opgericht, maar er waren duide1ijke verschillen. In 1899 participeerden enerzijds
besturende vennoten en 'hun vrienden' en anderzijds commissarissen en 'hun vrienden' elk
voor f 1 miljoen in het syndicaat. Voor commanditairen kwam er slechts een beperkt aantal
aandelen tegen een vast bedrag ter beschikking en was er geen vrije inschrijving, zoals bij
vorige gelegenheden. Ze hadden ook niet meer de eerste keus. Enige maanden later verde-
digde commissaris D. Gelderman het gevoerde beleid met een verwijzing naar de moeizaam
verlopen emissie in de jaren '80. Toch drong H.C.F. Schweigman erop aan bij nieuwe emis-
sies meer commanditairen te laten deelnemen in het syndicaat.?' Commissarissen, ooit geko-
zen als belangenbehartigers van de stille vennoten, hadden zich toen geheel achter Blijden-
stein geschaard.

Als de constatering terecht is, dat er een verwijdering was ontstaan tussen besturende en stille
vennoten, rijst vanzelf de vraag hoe deze ontstaan is. Hiervoor zijn zowel zakelijke als per-
soonlijke redenen aan te wijzen.
De Twentsche Bankvereeniging was in het begin van de jaren '60 door een kleine groep voor-
aanstaande Twentse ondernemers opgericht om vooral Twentse belangen te dienen. Zo rond
de eeuwwisseling had de bank economische belangen in heel Nederland. Dit valt af te lezen
aan de geografische spreiding der commanditairen. Niet langer ook domineerden in aantal
de vennoten uit Twente, maar overheersten de commandieten uit Amsterdam en Den Haag.
In 1879 waren er 79 commanditaire vennoten uit Enschede, maar ook 67 uit Amsterdam en
zo'n 50 uit Den Haag. B.W. Blijdenstein zal zich tegenover deze nieuwkomers aanmerkelijk
anders en afstandelijker opgesteld hebben dan tegenover zijn 'strijdmakkers' van het eerste
uur uit Enschede en omgeving. Anderzijds zal dit evenzeer gegolden hebben voor de nieuwe
commanditairen. Het is begrijpelijk, dat Blijdenstein voor hen niet langer de talloze financie-
Ie verplichtingen als solidaire vennoot op zich wilde nemen om 'die vreemdelingen' een risi-
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coloze en gegarandeerde 6% dividend te laten opstrijken. De stap naar een naamloze ven-
nootschap durfde of wilde hij echter ook nog niet te nemen, vandaar de voorzichtige ontwik-
keling naar geen cooperatieve vereniging.
In een later stadium zal blijken, dat de oude Blijdenstein emotion eel grote bezwaren had
tegen de omvorming van 'zijn bank' tot een naamloze vennootschap. Het was echter voor
menigeen al duidelijk, dat de onderhavige structuur van de commanditaire vennootschap
niet langer aan de nieuwe tijd voldeed. In deze situatie presenteerde in 1906 Adam Roelvink
een plan om de Twentsche Bankvereeniging te reorganiseren naar de eisen van de tijd. Vol-
gens Roelvink was de bank de aartsvaderlijke inrichting ontgroeid/"

11 Het plan-Roelvink

Op 15 maart 1906 presenteerde Adam Roelvink zijn 'Schets-Plan voor overgang van de Com-
manditaire Vennootschap in eene Naamlooze Vennootschap'. Het plan was zonder twijfel
opgesteld met medeweten van B.W. Blijdenstein en misschien wei in zijn opdracht. Roelvink
was sedert de reorganisatie van de jaren '80 een van de belangrijkste besturende vennoten
der Twentsche Bankvereeniging en de 'stille kracht' achter B.W. Blijdenstein, die praktisch
altijd op zijn steun mocht rekenen. Onder de leiding van Roelvink was de effectenafdeling
van Amsterdam uitgegroeid tot de money-makervan de bank. Van een man als Roelvink, door
de wol geverfd en vergroeid met de bank.mocht een evenwichtige en zakelijke benadering
van de toekomst van de bank verwacht worden en geen gevaarlijke nieuwlichterij.

Roelvink nam als uitgangspunt, dat 'de Bankvereeniging hare patriarchale organisatie is ont-
wassen' en dat het voortbestaan van de bank losgekoppeld moest worden van 'de risico van
het leven van harer maker'. Hij pleitte voor een onopvallende overgang van commanditaire
vennootschap naar een naamloze vennootschap, waarbij de buitenwacht die overgang als van-
zelfsprekend en zeer verstandig lOU moeten beschouwen. In de optiek van Adam Roelvink
was de reorganisatie een conditio sine qua non, wilde de bank zich ontwikkelen tot een krachti-
ge banque de haute-finance, zodat met succes deelgenomen kon worden in met name emissies
en staatsleningen. Volgens de ontwerper was de bank qua knourhow, kapitaal en standing vol-
doende geequipeerd. Zij werd echter gehinderd door het simpele feit, dat meer dan de helft
van haar kapitaal opzegbaar was binnen 6 maanden.t"

Als meest gewenste veranderingen zag Adam Roelvink: a. het kantoor in Londen moest een
commanditair worden van die nieuwe N.V. De aansprakelijkheid zou zo beperkt blijven tot
het bedrag van het commanditair kapitaal. b. het liquideren van de Credietvereeniging. Deze
laatste was in 1873 aan de bank verbonden ter beoordeling en verstrekking van de krediet-
aanvragen. Volgens Roelvink was zo'n vereniging niet langer nodig en kon zij met een gerust
hart geliquideerd worden. De andere grote banken in Amsterdam bleken deze ook niet
nodig te hebben. Hier gebruikte Roelvink een non-argument en tijdens de discussie lOU Blij-
denstein eens smalend opmerken, dat zijn bank toch geen kopie van de Amsterdamsche
Bank hoefde te worden. Daarbij ging B.W. Blijdenstein er op zijn beurt aan voorbij, dat een
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onvermijdelijke grotere gelijkvormigheid niet op kopiering hoeft te berusten, maar eenvou-
dig een modeme tendentie in het bankwezen was.

Voor de nieuwe constructie lOU het van belang zijn, dat voorlopig het reservefonds, opge-
bouwd door B.W. Blijdenstein en zijn medevennoten uit hun winstaandeel, in de bank zou
blijven. Tegelijkertijd lOU gewerkt worden aan de opbouw van een nieuw reservefonds als
eigendom van de naamloze vennootschap, dat geen rente zou opleveren, maar wel aan aan-
deelhouders onder meer een minimumdividend van 4% zou garanderen. Naarmate dit nieu-
we reservefonds B zou groeien, moest het oude reservefonds A afnemen. De eigenaren van
dit fonds ontvingen in ruil aandelen a pari in de nieuwe naamloze vennootschap. Roelvink
stelde verder voor de kapitaalinbreng van de besturende vennoten om te zetten in een speci-
aal deposito, dat over een periode van tien jaar terugbetaald zou worden aan de eigenaren.
Adam Roelvink becijferde, dat door de herstructurering het vermogen van de bank met f 2
miljoen lOU afnemen. Dit was het gevolg van de liquidatie van de Credietvereeniging en de
uitkering van de ledenstortingen en reserves.

B.W. Blijdenstein zou in de nieuwe naamloze vennootschap president van de Raad van
Bestuur worden. Voor de overdracht van de zaak zou hij 1.000 winstaandelen ontvangen. In
eerste instantie toonde B.W. Blijdenstein zich gematigd ingenomen met de voorstellen van
Roelvink. Hij stelde slechts enige technische correcties voor en deed het verzoek om bij zijn
terugtreden zijn zoon Theodoor automatisch te laten toetreden tot de Raad van Bestuur ten-
einde een getalsmatig overwicht van Jan en Adam Roelvink tegenover zijn zoon Willem B.
Blijdenstein te voorkomen.!" Niets scheen een voorspoedige behandeling van de plannen
van Adam Roelvink in het College van Commissarissen in de weg te staan. Echter enige
dagen voordat het zover was, liet B.W. Blijdenstein een eigen nota het licht zien, als alterna-
tief voor de plannen van zijn medevennoot. In een begeleidend schrijven motiveerde hij zijn
handelwijze met de opmerking, dat niet verwacht kon worden dat hij zou meewerken aan het
afbreken van zijn levenswerk. Hij eiste daarom, dat de transformatie of reorganisatie zou
plaatsvinden zonder dat er ook maar iets afgebroken werd. En passant haalde hij fors uit naar
zijn medebestuurder:

'Het groolg van de transformatie zal toch waarschijnlijk zijn, dat Adam met zijn branche meer en
meer op de voorgrond treedt. Met de transformatie begint het Adam Rnelvinksche tijdperk. '518

Met andere woorden, de motieven van Roelvink om de bank te herstructureren waren niet
zuiver. Dat was geen aardige reactie ten opzichte van een man, die naar eigen zeggen een
financiee! verlies op de koop toenam om de bank te moderniseren.w Anderzijds, was het
wantrouwen van B.W. Blijdenstein helemaal ongegrond. Volgens het plan-Roelvink zou het
vermogen van de bank met f 2 miljoen slinken, terwijl de efIectenafdeling van Adam Roel-
vink een groot deel van de inkomsten genereerde.

In zijn nota kwam B.W. Blijdenstein daarna met een enigszins gewijzigde financiele opzet
voor de nieuwe structuur. Hij besloot met de eis, dat zijn zoon Theek (Theodoor) al in 1907
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lid van de Raad van Bestuur moest worden. Hij ging hiermee een stapje verder dan zijn aan-
vankelijke eis, namelijk dat zijn zoon pas na zijn aftreden als lid van de Raad zou optreden,
Hiermee zouden er drie Blijdensteins in de Raad komen. Adam Roelvink reageerde tamelijk
ingetogen op de plotselinge eisen van B.W. Blijdenstein. Hij achtte die eisen niet te realise-
ren en was daarom bereid zijn voorstellen in te trekken:

'Maar ik acht die eisch onuitvoerbaar en feitelijk daarmede mijn plan van de baan, wat op zich zelf
niets ergs is, en dat mij niet zal ontstemmen. 'J2Q

Toch was die toegevendheid slechts schijn, want met de statuten in de hand trachtte hij ver-
volgens de 'nota-Blijdenstein' onderuit te halen. Zijns inziens was voor een conversie een for-
mele liquidatie nodig en artikel 19 van de Credietvereeniging-statuten schreef voor, dat in
een dergelijk geval het contract met de Credietvereeniging lOU komen te vervallen/" Met
enige nadruk wees hij er verder op, dat naar het altematief van Blijdenstein hij (Roelvink) en
zijn broer Jan f 70.000,- aan inkomsten zouden derven door het niet uitdelen van het reser-
vefonds. En dan eiste Blijdenstein senior voorts nog, dat zijn broer en hij voor een periode
van 10jaar als directeur zouden tekenen. Dat was te veel van het goede.

De reactie van B.W. Blijdenstein liet enige weken op zich wachten, maar liet aan duidelijk-
heid niets te wensen over. Er mocht geen formele liquidatie van de Bankvereeniging plaats-
vinden en het nieuwe bestuur moest voor een tienjarig dienstverband tekenen. Tegelijkertijd
probeerde hij Adam Roelvink voor zijn inzichten te winnen door in het vooruitzicht te stel-
len:

'Salaris en tantiemes behoeuen niet uoor alle leden van het bestuur der naamlooze vennootschap gelijk
te zijn. Aan Adam zou dus naast mij een bevoorrechte positie kunnen gegeven warden. '

Blijdenstein hanteerde hier het principe quid pro quo: Adam Roelvink kon een mooie finan-
ciele positie in de nieuwe constellatie verwerven, maar dan moest hij wel met de voorstellen
van Blijdenstein meegaan. Daarnaast probeerde hij de komende vergadering met commissa-
rissen te beinvloeden door te eisen, dat geen formele liquidatie mocht plaatsvinden.t"

12 Blijdenstein of Roelvink?

In de daaropvolgende vergadering van commissarissen werden door beide heren nogmaals
de eigen opvattingen uiteengezet. De commissarissen wilden duidelijk geen oordeel vellen en
verwezen de zaak veiligheidshalve door naar een te vormen kleine commissie. Die commissie
lOU moeten bestaan uit .commissarissen, alsmede de jurist Thorbecke (op speciaal verzoek
van B.W.B.) en zou onder leiding staan van D. Gelderman.?" In de vergaderingen.van de
commissie-Gelderman bleek al snel, dat de voorstellen van Blijdenstein de door hem gewen-
ste steun zouden krijgen. De overgang van de rechtsvorm commanditaire vennootschap naar
die van de naamloze vennootschap diende zo geruisloos mogelijk te geschieden, terwijl het
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volgens een meerderheid van de commissie (onder anderen gevormd door de Twentenaren
Gelderman, Van Heek en Wilkens) wenselijk was, dat de Credietvereeniging binnen de nieu-
we structuur lOU blijven bestaan.!"
Roelvink verstond de boodschap en trok definitief zijn schetsplan in en liet weten, dat wat
hem betrof, van de hele overgang afgezien kon worden." Blijdenstein was echter nog niet
tevreden en wilde nu ook op kleinere punten zijn gelijk binnenhalen. Hij voerde hiervoor
een nieuw en opvallend argument aan:

'Hoe ook de regeling zal worden, zij zal van spreker altijd groote opofferingen eischen. Zijne positie zal
nie; deulfde zijn. Ook de positie zijner erfgenamen zal minder gunstig worden, ofschoon niet finan-
cieel: '5U

Opnieuw maakte B.W. Blijdenstein hier gebruik van het argument quid pro quo: hij is bereid
zijn medewerking te geven aan de transformatie, maar dan wei op zijn voorwaarden en dat
betekende in .mrr ogen, dat er niets mocht veranderen:

'... kan spreker zeggen, dat zoolang hij er is, hij meesterwil blijven, en dat de overgang der Twentsche
Bankvereeniging in eeneNaamlooze Vennootschap tijdens zijn leuen, uitsluitend eene kwestie van
vorm moet zijn. 'j27

Blijdenstein zette hoog in en won. Er werd besloten, dat mr J.C. de Vries en mr W. Thorbec-
ke een on twerp voor de statuten zouden maken. De enige die weerstand bood tegen het ver-
bale geweld van B.W. Blijdenstein was Roelvink, die zich hardop afvroeg of het wei zin had na
de verklaring van Blijdenstein verder te gaan. Hij achtte het ook ongewenst in de statuten bij-
zonderheden over de positie van de peetvader van de bank vast te leggen. Zijn opmerkingen
kregen geen bijval.528 De overwinning van Blijdenstein leek compleet, toen de ontwerp-statu-
ten gepresenteerd werden. Zij voldeden vrijwel volledig aan de wensen en verlangens van
B.W.B. Enige voorbeelden maken dat duidelijk: Artikel13.

'E.W. Blijdenstein ontvangt voor de overdracht van den eigendom der Commanditaire Vennootschap
de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., en hare bijkantoren een koopprijs van een
millioen gulden, uoor welke som hij in de boeken der Naamlooze Vennootschap wordt gecredueerd,
Over dit kapitaal wordt hem geen rente vergoed, doch in plaats daarvan een dividend uit de netto
unnsten der Naamlooze Vennootschap uitgekeerd, en wel8% van hetgeen deze unnsten, haaraandeel
in de bijkantoren inbeg;repen,4 % dividend over het gestorte maatschappelijke kapitaal te boven goon. '

Verder werd in artikel 14 vastgelegd, dat B.W. Blijdenstein opgevolgd lOU worden door een
van zijn zoons en dat bij het aantreden van Willem als president zijn jongste zoon JJ.Th.
automatisch tot de directie lOU toetreden. Die directie zou bestaan uit vijf leden, drie Blijden-
steins en twee Roelvinken. Uit dit ontwerp blijken zonneklaar de diepste drijfveren van B.W.
Blijdenstein: de Twentsche Bankvereeniging moest feitelijk het bezit van de familie Blijden-
stein blijven. De juridische eigendom zou bij de naarnloze vennootschap komen te berusten,
maar de feitelijke bestuurlijke controle lOU b1ijven bij de familie Blijdenstein tegen een ver-
goeding van f 1 miljoen en een extra dividend van 8%.529
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In maart 1907 stuurde Blijdenstein deze ontwerp-statuten en een concept-contract tussen
besturende en commanditaire vennoten aan de leden van de commissie-Gelderman. Daarbij
stelde hij zich onbuigzamer op dan ooit tevoren:

'Ik ben gebleven op het stand punt, dat ik als President-directeur der Naamlooze Vennootschap geen
afstand zal kunnen doen van den overwegende invloed op het bestuur, welke ik thans heb als hoofde-
lijk aansprakelijke vennoot der Commanditaire Vennootschap. ' 530

Immers, Blijdenstein zou de koopsom van f 1 rniljoen in de naamloze vennootschap laten.
Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het hier niet mee eens kon zijn, kon
het contract ontbonden worden tegen uitbetaling van de verschuldigde koopsom. B.W Blij-
denstein begreep goed, dat deze eenzijdige eisen verzet zouden oproepen binnen de com-
rnissie en hij probeerde daarom bij voorbaat de pil te vergulden. Hij spiegelde toekomstige
aandeelhouders een aantrekkelijk dividend (6,95%) voor, en gaf hoog op van de mogelijke
invloed van aandeelhouders en commissarissen op het beleid van de directie. Ten slotte pr~
beerde hij de man voor zich te winnen, die zich in eerste instantie al had uitgesproken tegen
een statutair vastgelegde invloed van de Blijdensteins:

'Naar mijne meening moet aan A. Rnelvink een belangrijk grooter unnstaandeel worden toegekend
dan aan zijne collega '5••.••• De belooning van Ad. Rnelvink moet daarom belangrijker hooger zijn
dan die zijner collega '5, omdat hij zooeel meer kan presteren ten bate der winst- en verliesrekening,
zoodat een winstaandeel, waarmede zijn coilega s ruim voldoende beloond worden, door hem terecht
onvoldoende zou kunnen worden genoemd. ' 5J1

Met honing yang je nu eenmaal meer vliegen dan met azijn. Ret aanbod maakt ook duide-
lijk, dat Adam Roelvink van groot belang was voor de Twentsche Bankvereeniging.

13 Naar een patstelling

Blijdenstein mikte met zijn nota van maart 1907 hoog, heel hoog. Ret ging erom, wie voor lan-
gere tijd de zeggenschap over de bank zou uitoefenen: de familie Blijdenstein of de nieuwe
vennootschap. Omdat er zoveel op het spel stond, was ook de kritiek niet mals. Deze kwam uit
de hoek, waar B.W Blijdenstein duidelijk voor had gevreesd, namelijk van Adam Roelvink.
In zijn reactie toonde deze er zich zeer van bewust, dat er op dat ogenblik meer speelde dan
slechts een zakelijk verschil van mening:

'Gaarne vereenig ik mij met Uw voorstel de gedachtenwisseling over de Reconstructieplannen schrifte-
lijk te doer! plaats hebben. op die manier ben ik er zeeer van, dat wij kunnen blijven buiten den
invloed van bij meeningsverschil tusschen ons beide wei eens apkomende, zeer storende gevoeligheden,
die feitelijk met de zaken niets te maken hebben en geheel onnoodig ontstemmen. '5J2

Vervolgens attaqueerde hij en detail de nota Blijdenstein. Roelvink stelde dat B.W Blijdenstein
van meet af aan een verkeerde uitgangspositie ingenomen had. Rij meende immers recht te
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hebben op een overwegende invloed op het bestuur. Welnu, daar klopte zijns inziens niets
van. Immers volgens de afspraken vail 1887 berustte het hoogste gezag bij de Raad van Venno-
ten en dus niet exclusiefbij Blijdenstein senior. Zijn hoofdpunten van kritiek waren verder:

a. de nieuwe vennootschap en niet de commanditairen die daar belang bij hebben, moet de
afkoopsom betalen;

b. door de voorgestelde winstdeling zal het reservefonds te langzaam toenemen met aile
gevolgen van dien;

c. bij de samenstelling van het bestuur laat Blijdenstein dynastieke belangen prevaleren.t"

Kortom, in het belang van de toekomst van de bank waren de voorstel1en van B.W.B. onuit-
voerbaar. Adam Roelvink had sinds het intrekken van zijn schetsplan niet stilgezeten, maar
had er een vervolg op gemaakt. Met het uitspreken van zijn veto kon hij tegelijkertijd zijn
altematief aanbieden. Naar eigen zeggen had hij dat avant-projet gemaakt, omdat hij maar
niets van de plannen van B.W. Blijdenstein hoorde. Het heeft er echter de schijn van, dat hij
maar al te goed wist, wat Blijdenstein van plan was. Zijn voorstel opent met:

i1an B. W Blijdenstein zal van de 14,5 millioen aandeelen toebehooren circa 3 millioen. De noodza-
kelijkheid van eenige bepaalde dynastieke regeiing wordt hierbij geheel overbodig. Wanneer krachtige
mannen met zu/k een overwegende belang bij de zaak; geen kans zien tangs den gewonen weg ooldoen-
de moloed uit te oefenen, dan moot hen dien inoloed. eerst recht niet statutair verz.ekerd worden. ' 5J4

Hier stuiten we opnieuw op de kern van het verschil van inzicht tussen Blijdenstein en Roel-
vink. Enerzijds de bankier die de bank als zijn levenswerk en dus als persoonlijk bezit
beschouwt, anderzijds een van zijn partners die in een op modeme leest geschoeide bank
geen plaats ziet voor familiebelangen. Bij wijze van compensatie wilde Roelvink nog wel toe-
zeggen, dat wat hem betreft de zoon, W.B. Blijdenstein, senior zou kunnen opvolgen, maar
dan niet op basis van dynastieke rechten.

De sterke man moet des duivels zijn geweest, toen hij kennis had genom en van de bezwaren
van Roelvink en zijn woede klinkt door in zijn antwoord. Meer dan ooit tevoren werd er op
de man gespeeld en natuurlijk verwierp hij aile door zijn vennoot aangevoerde bezwaren.
Met de statuten in de hand opende hij de tegenaanval:

, Ik weet niets van door my geusurpeerde rechten, van amcessien van mijne compagnons. Ik 7.OU zulke
amcessien niet willen. Ik heb overeenlwmstig de statuten der Twentsche Bankvereeniging aan mijne
drie zoons by de U bekende acte van opvolging (1896) recht op mijne opuolging gegeven. Dit geeJt
hun !Jyzondere rechten by de transformatie in Naamlooze Vennootschap. 'm

Opnieuw ging Blijdenstein hier voorbij aan een van de wezenlijke kenmerken van de naamlo-
ze vennootschap op bestuurlijk vlak, en wel dat de directie in dienst is van de vennootschap
en geen verdere claims kan laten gelden. Razend moet B.W. Blijdenstein geweest zijn, want
plotseling wierp hij zijn medebestuurder en opponent voor de voeten:
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, Uw verzoek om niet VOOT mijn opvolge:r te uorden bestemd, was uoor mij eene beuestiging van mijn
twyfel, of Gy uoor deze werMring wei de geschikte persoon zyt. 'JJ6

Misschien kan uit deze ongenuanceerde uithaal afgeleid worden, waarom B.W. Blijdenstein
in 1906 uitgerekend Roelvink gevraagd heeft een plan voor de transformatie op te stellen. In
zijn ogen was Roelvink waarschijnlijk een brave meeloper, een man die hem en zijn zonen
geen last zou bezorgen. Maar het tegenovergestelde bleek het geval. Misschien ook, dat Blij-
denstein met zijn kwaadaardige beschuldiging de commissie-Gelderman wilde beinvloeden
door twijfel te zaaien over de kwaliteiten en betrouwbaarheid van zijn tegenstrever. Het kan
echter ook zijn, dat Roelvink in de ogen van Blijdenstein iets te vaak en iets te nadrukkelijk
verklaard heeft geen president-directeur van de nieuwe vennootschap te willen worden.

Hoe dit ook zij, de sfeer tussen beide contestanten was zeker na deze uitbarsting grondig be-
dorven en B.w. Blijdenstein gaf er dan ook blijk van, dat de hele discussie hem grondig uit
de keel hing. Het liefst zag ook hij af van enige reorganisatie/" Op dat punt was Roelvink het
met hem eens. Ook die oordeelde, dat handhaving van de status quo misschien wel het beste
was onder de gegeven omstandigheden. In zijn ogen was hij plus rayaliste que le roi geweest en
in ruil daarvoor had hij een 'certificaat van mindere geschiktheid' ontvangen."
Na een jaar van discussieren over de wijze van reorganiseren was de zaak in een patstelling
terechtgekomen. Beide partijen hadden zich ingegraven en wensten duidelijk geen conces-
sies meer te doen. Het had voor de hand gelegen, dat op zo'n moment door bijvoorbeeld de
Raad van Commissarissen een poging gedaan zou worden te bemiddelen. Dat heeft die Raad
echter niet gedaan en ook niet willen doen. Zij stelde zich op het standpunt, dat de hoofde-
lijk aansprakelijke vennoten het eerst eens moesten worden over de hoofdpunten van de dis-
cussie, voordat de kleine cOmIDissiezich opnieuw over deze kwestie zou buigen."

Welbeschouwd nam de Raad wel een standpunt in. Op tafellag 'de nota-Blijdenstein' en niet
het Schets-Plan Roelvink. Bij eerdere gelegenheden zou het ondenkbaar zijn geweest, dat aan
de heer Blijdenstein verzocht werd zijn plannen te herzien. De Raad was het niet met hem
eens, maar durfde dat niet ronduit te zeggen. Voor Blijdenstein was de boodschap duidelijk
en hij handelde dienovereenkomstig. In een schrijven aan Roelvink en de leden van de com-
missie-Gelderman verklaarde hij zich bereid tot concessies overeenkomstig de voorstellen van
Roelvink. Toch is er een duidelijk verschil in benadering van beide partijen. Jegens de com-
missie benadrukte hij zijn bereidheid tegemoet te komen aan de bezwaren die ook leefden
binnen de commissie en die van meer algemeen-technische aard waren. Blijdenstein gaf toe,
dat door zijn voorstellen voor winstuitdeling een verantwoorde opbouw van het zogenoemde
reservefonds bijkans onmogelijk was. Verder stelde hij voor de Roelvinken evenals de presi-
dent-directeur het recht op veto te verlenen. Met deze voorstellen bracht B.W.B. tot uitdruk-
king, dat de bezwaren van Adam Roelvink tegen de zogenoemde dynastievorming niet van
zakelijke, maar van persoonlijke aard waren. Kortom hij probeerde zich plooibaar op te stel-
len.540 Aan Adam Roelvink liet hij in een apart begeleidend schrijven weten onverkort te wil-
len vasthouden aan zijn eis van een 'dynastieke regeling'.541In dit opzicht was het voor hem
buigen of bars ten.
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Men kan zich afvragen of deze handelwijze erop gericht was de commissie aan zijn zijde te
krijgen. Het lag immers niet voor de hand, dat Roelvink juist op het punt van de dynastieke
regelingen zou toegeven. Door zich enerzijds coulant op te stellen jegens de commissie en
anderzijds een krachtig 'nee' aan zijn medebestuurder te ontIokken kan hij gepoogd hebben
de commissie op zijn hand te krijgen.
Roelvink heeft inderdaad afwijzend gereageerd, maar betoonde zich in zijn afwijzing opval-
lend plooibaar. Hij stelde voor de solidaire vennoot f 1 miljoen in een keer in contanten uit
te keren. Daarenboven zou Blijdenstein als gedelegeerd commissaris een meer dan normale
invloed kunnen uitoefenen op de Raad van Bestuur, waarvan deel zouden uitmaken zijn drie
zonen en de twee Roelvinken. Roelvink beargumenteerde zijn stellingname met een verwij-
zing naar de statuten van de andere grootbanken en door op te merken, dat de aandelen
Twentsche Bankvereeniging in marketability achterbleven bij die van de concurrerende groot-
banken. Dit was zijns inziens te wijten aan 'de reputatie van ingewikkeldheid' van de bank.
Een dergelijke situatie mocht bij de N.v. niet langer voorkomen.?" Roelvink zal deze opmer-
king zeker ook gemaakt hebben voor commissarissen en leden van de commissie-Gelderman.
Het was toch de bedoeling, dat commanditairen hun financiele inbreng bij de transformatie
zouden omzetten in aandelen. Die ornzetting zou de toekomstige aandeelhouders in eerste
instantie geld gaan kosten. Maar de achterliggende gedachte was, dat de financiele aderlating
op termijn meer dan gecompenseerd zou worden door een stijging van de waarde van de
aandelen. Adam Roelvink probeerde in te spelen op de angsten van de toekomstige aandeel-
houders.
Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, is niet duidelijk, maar in de vergadering met de
commissarissen werd ook 'de gewijzigde nota-Blijdenstein' onaanvaardbaar geacht 54S Om het
gezichtsverlies van de solidaire vennoot te beperken deden zij bij monde van D.W. Stork een
compromisvoorstel, dat echter teveel elementen van de voorstellen van Adam Roelvink bevat-
te om voor B.W. Blijdenstein aanvaardbaar te zijn. Er restte voorlopig niets anders dan op de
oude voet voort te gaan.

14 De Twentsche Bankvereeniging in de ban van de concentratie

In 1907 kwam er een onverwacht einde aan de discussie over wel of geen transformatie van
de Twentsche Bankvereeniging van een commanditaire in een naamloze vennootschap. Dat
wilde echter niet zeggen, dit dat einde definitief was. In de eerste plaats begreep men binnen
de bank, dat de bestaande situatie verbetering behoefde. Een kleine stap voorwaarts werd in
1910 gezet met de beslissing voortaan de Twentsche Bankvereeniging in de plaats te stellen
van B.w. Blijdenstein, persoonlijk firmant te Enschede en Almelo en H. Ledeboer, persoon-
lijk firmant te Almelo.t" Zodoende was de vennootschap niet langer een personele unie, die
door overlijden of uittreden uiteen kon vallen. De Twentsche Bankvereeniging was van toen
af de centrale instelling.
De belangrijkste impuls om de organisatorische structuur opnieuw kritisch te bekijken kwam
van buitenaf, en weI uit Rotterdam. Daar werd in 1911 de Rotterdarnsche Bankvereeniging
(Robaver) opgericht, een fusie tussen de Rotterdamsche Bank en de Deposito- en Adminis-
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tratiebank. Deze nieuwe gigant zorgde voor een revolutionaire ontwikkeling binnen het
bankbedrijf door in snel tempo zowel in de provincie als in Amsterdam bankbedrijven aan
zich te verbinden.r" Door deze nieuwe handelwijze van de Rotterdamsche Bankvereeniging
veranderden de verhoudingen binnen het Nederlandse bankwezen drastisch, zoals tabel 19
illustreert. De Twentsche Bankvereeniging was wel gedwongen een antwoord te formuleren
op deze nieuwe uitdaging. Tot aan de oprichting van Robaver had de Twentsche Bankveree-
niging zich geleidelijk een prominente positie verworven in het Nederlandse bankenland-
schap, zoveel wordt duidelijk uit de tabel. De gebeurtenis van 19111iet de bank feitelijk twee
opties: zich neerleggen bij de nieuwe verhoudingen of de uitdaging aannemen.

Tabel19 De ontwikkeling van de balanstotalen bij de grote handelsbanken voor de periode, 1864-1913
(1898=100)'"

jaartal
1864
1868
1873
1878
1883
1888
1893
1898
1903
1908
1913

NHM AB RB
41,82
89,33

139,25
134,44
82,92
70,97
79,52

100,00
111,10
120,19
632,83

TBV

4,66
10,00
33,76
34,83
61,28
54,87
72,82

100,00
150,14
183,78
267,79

IB

3,67
100,00
152,77
259,97
437,45

102,49
105,99
lll,47
100,00
138,47
234,35
270,35

46,79
42,79
54,11
61,37
65,18

100,00
114,94
148,55
285,78

De discussie werd aangezwengeld door de Raad van Vennoten en met name door de jongere
generatie vennoten. In een uitvoerige correspondentie met zijn vader uitte de jongste zoon
John Blijdenstein zijn lOrgen over de toekomst van de Bankvereeniging. Hij vroeg zich af, of
de bank wel voldoende uitgerust was qua organisatie en personeel om de nieuwe heftige con-
curren tie aan te kunnen. Zijn.vader deelde die lOrgen totaal niet. Sterker nog, hij was ervan
overtuigd dat de Bankvereeniging er beter voor stond dan OOit.547Hiermee was de kous niet
af. De onrust over de juiste koers bleef onderhuids voortwoekeren. De oorzaak hiervan was
de vraag of de Twentsche Bankvereeniging in het zicht van de expansie van de Robaver en de
reactie hierop van de Amsterdamsche Bank en de Incasso-Bank, de Rotterdamsche Wissel- en
Effectenbank tot een 100% dochter moest maken. AI decennia lang had de Twentsche een
meerderheidsbelang in deze bank. Vooral John Blijdenstein hamerde tijdens het overleg in
de Raad van Vennoten voortdurend op de noodzaak van overname. De Wissel- en Effecten-
bank moest sterk staan in de concurrentieslag met de Robaver. Een gezonde en grote moe-
der kon hiervoor lOrgen. Tijdens de vergadering van 29 oktober 1912liet hij speciaal een ver-
klaring opnemen voor het verslag, waarin hij aIle argumenten voor 'amaIgamatie' van de
Wissel- en Effectenbank op een rijge zet.548 Wie naar de tabellen 19 en 20 kijkt is geneigd bei-
de strijdende partijen gelijk te geven. Zeker tijdens het eerste decennium van de 20ste eeuw
deed de Twentsche Bankvereeniging het beter dan de concurrentie. Deze tabellen laten ook
zien, dat zeker na de totstandkoming van de Robaver in 1911 de Twentsche Bankvereeniging
enigszins achterop dreigde te raken qua balansontwikkeling. De Robaver maakte in korte tijd
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een onstuimige groei van het balanstotaal door. Bedroeg dit laatste in 1910 nog 156, in 1911
was het al 306 (1898=100). De rentabiliteit van het eigen vennogen van de Twentsche Bank-
vereeniging was nog steeds uitstekend en kon iedere vergelijking met de concurrentie met
glans doorstaan. Onder rentabiliteit verstaan we in dezen de winst als percentage van het
eigen vermogen ofwel: W/EV X 100%. Bij de hervatting van de discussie over de hervorming
van de bank kon B.W. Blijdenstein terecht opmerken, dat de stellingen van Adam Roelvink
uit de jaren 1906/1907 niet bewaarheid waren.

De vroegere discussie kwam uiteindelijk weer op tafel door de beslissing van Adam Roelvink
om zich met ingang van 1januari 1917 helemaal uit de bank terug te trekken. Roelvink was
sinds 1-1-1911voorzitter van de Raad van Vennoten. Met ingang van die datum was B.W. Blij-
denstein teruggetreden als voorzitter en solidaire vennoot, maar hij bleef besturende ven-
noot. Zijn zoon Willem was in zijn plaats getreden als solidaire vennoot. De voorzitter voerde
voor zijn pensioenaanvraag drie redenen aan, In de eerste plaats wees hij op de kwakkelende
gezondheid van zijn vrouw, voorts op zijn veertigjarig dienstverband en ten slotte op de con-
stitutie van de Twentsche Bankvereeniging.
Een voortzetting van de Twentsche Bankvereeniging achtte hij alleen in het belang van de fami-
lie Blijdenstein, maar tegelijkertijd voelde hij niets voor een heropening van de discussie. Dat was
naar zijn mening een gepasseerd station en dus yond hij de tijd gekomen om zich terug te trek-
ken. 'Nieuwe toestanden vragen nieuwe menschen.?" Voor de bank zag hij onder gegeven
omstandigheden nog slechts-toekornst als een 'zeer solide, zeer gerespecteerde en zeer voordee-
lige familiebankzaak', maar niet als een der eerste onder de grote Nederlandse bankinstellingen.

Deze harde stellingname ontlokte aan meerdere zijden reacties. In de eerste plaats natuurlijk
van B.W. en W.B. Blijdenstein. De zoon John had zijn vader al eenjaar eerder geschreven de
analyse van Roelvink te delen. Vader en zoon benadrukten de uitstekende naam die de
Twentsche Bank op dat moment genoot, vooral op emissiegebied. In aantallen leningen liep
de bank in vergelijking met de concurrentie misschien achter; maar waar het kwaliteit der
leningen betrof, stond zij op de eerste plaats. Vader Blijdenstein wees erop, dat Roelvink al
eerder geopperd had, dat de Twentsche Bankvereeniging niet klaar was voor de moderne

Tabe120 Rentabiliteit van het eigen vermogen van de grote handelsbanken inNederland, 1864-1913

jaartal NHM AB RB TBV IB
1864 3,52
1868 -3,68 19,45
1873 3,21 6,43
1878 7,04 5,99 7,18
1883 7,41 9,17 5,80 0,89
1888 7,31 8,52 6,77 9,78
1893 9,40 8,03 7,83 8,80
1898 7,52 10,34 7,50 10,11 6,53
1903 6,37 9,80 7,47 7,78 6,37
1908 8,10 8,91 7,90 10,13 4,90
1913 9,49 8,27 7,21 9,91 5,36
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concurrentieslag, maar dat de bank sedertdien de Amsterdamsche Bank voorbij was gestreefd
qua ontwikkeling van het balanstotaal en zich zeker kon meten qua rentabiliteit van het eigen
vermogen. Tabel 20 staaft de beweringen van B.W. Blijdenstein. Trouwens, het aantal com-
manditairen groeide ook nog steeds gestaag. Dat was zijns inziens het bewijs, dat de Bankver-
eeniging zeer velen een groot vertrouwen inboezemde.f" De discussie werd heropend, waar
zij zesjaar tevoren was gestaakt.

Anderzijds wekte de ontslagaanvraag van Adam Roelvink en de daaropvolgende correspon-
dentie de belangstelling van de Raad van Commissarissen. Op vragen van commissaris Van
Leeuwen moest mr W.B. Blijdenstein toegeven, dat het in de huidige constellatie voor de
bank onmogelijk was haar aandeel in syndicaten op te voeren.
Volgens Blijdenstein senior was dit echter geen probleem, omdat de bank er onder hem
nooit naar gestreefd lOU hebben om na de Nederlandsche Bank en de Nederlandsche Han-
del-Maatschappij de eerste in Nederland te worden, maar wel om een gezonde bankinstelling
te blijven.?" Comrnissarissen vonden dit geen afdoende argumentatie en besloten daarom in
informele kring de hele kwestie opnieuw te bespreken, alvorens de zaak formeel aan te kaar-
ten.

Voorzitter Laan zette bij die gelegenheid aile plus- en minpunten van de Twentsche Bankver-
eeniging op een rijge. Hij concludeerde, dat de bank van oudsher gedragen werd door de
stortingen van familie en vrienden uit Twente, maar dat in de loop der tijden door de uitgifte
van aandelen nieuwe commanditairen binnengekomen waren die noch in familierelatie,
noch in vriendschapsrelatie stonden met de besturende vennoten. Langzamerhand ontvielen
de bank meer en meer de oude vertrouwde vennoten. Een nieuwe generatie trad aan, die
niet gehinderd werd door de emotionele banden van het verleden en die nuchter aankeek
tegen de waarde van de commanditaire aandelen. Met andere woorden, de nieuwe vennoten
begonnen zich meer en meer te gedragen als doorsnee aandeelhouders. Deze houding ver-
grootte de risico's die er toch aI waren door de korte termijn van opzegging. Sedert de dagen
van comrnissaris ].D.W. Pape was er in dat opzicht weinig veranderd. Laan wees ten slotte als
zoveelste in de rij op de bijzondere rol van B.W. Blijdenstein. Zijn invloed en zijn kapitaal
waren nag immer een bindende factor voor .de bank. Het was zeer de vraag of beherende
vennoten in de nabije toekomst een dergelijke overheersende rol zouden willen dulden, nu
Blijdenstein zich meer en meer aan het bedrijf onttrok. Met het oog op de snelle bntwikke-
lingen viel niet anders vast te stellen, dan dat destructuur van de Twentsche Bankvereeniging
niet voldeed aan de eisen van de tijd. Het was een noodzaak meer 'vaststaande' beschikbare
middelen tegenover de vaste verbintenissen te stellen.

'De beschikbare middelen bleoen de gelden en fondsen door de oude tmenden met recht tot opzegging
in bepaalde tydperken, de bespaarde en overgenomen gelden van den hoofdleider, eigenaar van het
Reservefonds en van zijne medevennooten door hen eveneens met recht van opzegging in de zaak gela-
ten ..... Die opzegbaarheid van kapitaal en reserves kan een gevaar worden tegenover de verbintenis-
sen, ioelke uit den aard der zaak niet snel kunnen worden afgewikkeld, of wei met groot uerlies. '
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Uit tabel 21 wordt duidelijk hoe groot de invloed was van solidairen en commanditairen op
de omvang en samenstelling van het kapitaal van de bank. Om de kwetsbaarheid van de bank
in dat opzicht te verminderen was het inderdaad noodzaak middelen voor langere tijd voor
de Bankvereeniging vast te leggen om voor de bank onplezierige verrassingen te vermijden.
Kortom, de tijd was rijp voor hervormingen.r"

Tabel 21 Samenstelling van het kapitaal der Twentsche Bankvereeniging in 1913-1914

(bedragen x f 1.000,-)

kapitaal besturende commanditaire
uermoteti uennoten

1913
1914

15.221
15.274

4.488
4.325

8.872
8.872

Crediet-
vereeniging

1.861
2.077

Niet iedereen was die opinie toegedaan. In eerste instantie verzette W.B. Blijdenstein zich
tegen een omzetting. De argumentatie wekt de indruk alsof de vader door de mond van de
zoon sprak. Ook W.B. benadrukte de hoge koers van het aandeel Twentsche Bankvereeni-
ging (150%). Hij onderschreef de gezonde financiele situatie van de diverse onderdelen van
de bank: het leendepot, de Credietvereeniging en de reservefondsen.f" Commissarissen en
vertegenwoordigers van commanditaire vennoten onderschreven de mening van W.B. Blij-
denstein, dat de bank hie et nunc in een uitstekende conditie verkeerde, maar - zo voegden ze
eraan toe - men moest verder kijken. Natuurlijk was de commanditaire vennootschap nog
steeds populair, maar hoe zou dat over twintigjaar zijn? Hoe waren de mogelijkheden om op
snelle en afdoende wijze het kapitaal uit te breiden? Natuurlijk voelden vele vooraanstaande
commanditaire vennoten nog een nauwe band met 'hun bank' en met de persoon van B.W.
Blijdenstein, maar hoe lang lOU dat nog duren? Zouden nieuwe en niet-verwante vennoten
gezagsverhoudingen accepteren zoals die bestonden toen Blijdenstein senior nog de scepter
zwaaide? Met andere woorden, lOU de bank erin slagen capabel hoger kader aan te trekken
binnen de huidige organisatie? Van doorstroming van eigen mensen hoefde men weinig te
verwachten. Die waren te lang 'klein' gehouden.t"

Ondanks een stortvloed van argumenten bleven B.W. en zijn zoon W.B. Blijdenstein zich
afwijzend opstellen, maar hun positie was zwakker dan ooit. Niet alleen lie ten oude bondge-
noten, zoals de Geldermannen en de oude GJ. van Heek, weten voor een naarnloze vennoot-
schap te zijn, maar ook het thuisfront vertoonde grote scheuren. De jonge zonen Theek en
John wilden ook breken met de bestaande situatie en spraken zich ondubbelzinnig uit voor
een naamloze vennootschap/" De plannenmaker bij uitstek, Adam Roelvink, werd gevraagd
een nieuwe opzet te maken.

15 Een nieuwe opzet

Uiteindelijk koos Blijdenstein eieren voor zijn geld en accepteerde de transformatie. Maar
dat betekende in geen geval, dat hij zich ook neerlegde bij de plannen van Adam Roelvink.
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Opnieuw trachtte hij de belangen van de bank en de Blijdensteins met elkaar te verbinden.
Roelvink stelde in zijn plan voor, de Blijdensteins goodwill te betalen in de vorm van een vaste
jaarlijkse uitkering. Senior zag liever de uitkering van winstaandelen. Andere belangrijke
voorgestelde wijzigingen betroffen de winstdeling, de onafhankelijkheid van het College van
Commissarissen en de positie van directeuren.t" Opmerkelijk in de plannenvan Blijdenstein
is, dat hij zijn dynastieke rechten had laten vallen. Dit betekende waarschijnlijk een grote
opluchting voor bijvoorbeeld zijn zoon Willem. Na de dood van zijn vader zou hij nooit meer
eisen in die richting uiten. Dat geeft steun aan de gedachte, dat het aanvankelijke verzet van
W.B. Blijdenstein inderdaad meer ingegeven was door de opvattingen van vader B.W. Blijden-
stein, dan gestoeld op een eigen overtuiging.

Over het principe van de transformatie was men het nu eens. Restte nog slechts het pro-
bleem van de afkoop der goodwilL Dat kon op verschillende manieren gebeuren: hetzij in
royalties, hetzij in winstaandelen, hetzij, zoals de College van Commissarissen voorstelde, door
een geleidelijke uitkering uit het reservefonds B bij een groeiend Reservefonds A Benjamin
Blijdenstein heeft zelf niet meer meegewerkt aan de oplossing van dit probleem, want spoe-
dig na het opwerpen van zijn altematief voor het 'plan-Roelvink' overleed hij.
De familie Blijdenstein was bereid 'haar reservefonds' in de naamloze vennootschap te laten
tot 31 december 1931. Op die dag lOU het contract van vennootschap verlopen. Het lOU gaan
om een bedrag van f 2,5 miljoen. In ruil daarvoor moesten winstaandelen aan de beheerders
van dit fonds uitgekeerd worden. Daamaast was W.B. Blijdenstein bereid het aandeel van de
familie in de Credietvereniging, ongeveer f 400.000,-, in het bedrijf te laten. De vereniging
werd immers niet geliquideerd. De familie eiste ook het voorrecht om bindende voordrach-
ten te doen voor het aanstellen van leden van de hoofddirectie.
In deze zaak werd W.B. Blijdenstein gesteund door Adam Roelvink, die ook een aandeel in
het reservefonds B had.
De commissarissen voelden in tegenstelling tot de Blijdensteins en Roelvink het meest voor
het uitkeren van royalties.557 Winstbewijzen zagen ze als een aantasting van de autonomie van
de aandeelhouder.i" Bovendien wensten ze, aldus mr Van Leeuwen, als er toch voor
winstaandelen gekozen werd, het recht om die te allen tijde te kunnen afkopen. Als in de
nieuwe naamloze vennootschap de uiteindelijke macht bij de aandeelhouders kwam te berus-
ten, dan moest sprake zijn van een onbetwist en vast recht. Uiteindelijk stond de familie toe,
dat de winstbewijzen te allen tijde afkoopbaar zouden zijn, maar dat daarvoor van de zijde
van de Blijdensteins hoge eisen gesteld mochten worden. Op dit punt werd toegegeven door
de commissarissen. Daarmee werd het plan-Roelvink aanvaard. Met de uiteindelijke accepta-
tie van het geamendeerde plan-Roelvink, leek niets meer een spoedige hervorming in de weg
te staan. Mr Aug. Philips kreeg opdracht de plannen en bestaande denkbeelden tot een
geheel uit te werken.
Vervolgens hoorden betrokkenen maanden helemaal niets. Dit noopte de commissarissen
om in januari 1915 samen met D.W. Stork en W.F. van Leeuwen de hele zaak nog eens onder
de loep te nemen. Tijdens het informele overleg bleek al snel, dat de plannen voor reorgani-
satie met reden vertraagd waren. Volgens Gelderman was het niet opportuun geweest om
kort na de dood van B.W. Blijdenstein een transformatie aan te kondigen. Maar, zo voegde
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hij er aan toe, in het huidige tijdsgewricht was een omzetting van de bank voor het grote
publiek zeker acceptabel. Hij doelde hierbij op de problemen die het kantoor Blijdenstein &
Co. sedert het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had ondervonden in Engeland. De
Engelsen beperkten de zogenoemde jureign banks drastisch in hun bewegingsvrijheid. Volgens
Van Leeuwen was de enige juiste oplossing voor de Londense problemen het omzetten van
het kantoor in een limited company. Dit hield automatisch wijziging van de structuur van de
Twentsche Bankvereeniging in. De communis opinio was daarom, dat er nu plannen uitgewerkt
moesten worden, zodat op een geschikter tijdstip de reorganisatie snel doorgevoerd kon wor-
den!S9

16 Besturende versus stille vennoten

Een half jaar later kon Willem Blijdenstein tijdens een officiele vergadering van commissaris-
sen en besturende vennoten meedelen druk doende te zijn met de definitieve vormgeving
van de beoogde reorganisatie. Voor de zekerheid wilde hij hun eerst nog enkele onduidelijk-
heden voorleggen. Waren de commissarissen nu wel of niet akkoord met de voorwaarden
voor het in het bedrijf laten van het reservefonds tot 1931 en met de voorwaarden voor uit-
betaling van de goodwill ill de vorm van winstbewijzen? Ongetwijfeld tot zijn ongenoegen
reageerde voorzitter Laan, dat zijns inziens over deze zaken nog helemaal geen overeenstem-
ming bestond. Het zou beter zijn om eerst de definitieve voorstellen af te wachten van de soli-
daire vennoot.
Alsof de hele discussie nog niet lang genoeg had geduurd, vroeg mr Aug. Philips zich af, of
nu niet het juiste ogenblik daar was om het omzetten van de commanditaire vennootschap in
de naamloze vennootschap te heroverwegen. De plannen die er nu lagen, waren in zijn ogen
nog steeds te gecompliceerd. Voorzitter Laan voelde wel iets voor deze gedachtengang en
stelde daarom een nieuwe gespreksronde voor in de kleine commissie van commissarissen,
waarvoor ook de heren Van Leeuwen en Van Heek, vooraanstaande oud-commissarissen, uit-
genodigd zouden worden. Een snelle beslissing lag niet meer in het verschiet. S60 En inder-
daad, bij nader inzien leek het Laan en anderen niet zo'n gelukkige oplossing het zogenoem-
de Reservefonds B, het bezit van besturende vennoten tot 1931, in zijn geheel in de naamloze
vennootschap te laten. Het zou beter zijn het oorspronkelijke plan-Roelvink te volgen en het
reservefonds geleidelijk af te bouwen. Een naamloze vennootschap moest steunen op een
eigen reservefonds en niet op een soort waarborgfonds van derden, dat dan in 1931 plotse-
ling in zijn geheel zou worden terugbetaald. Een voorstel om versneld het reservefonds A uit
de winsten op te bouwen, yond allerwege bijval.?"
Op zich was het voorstel om de banden met het verleden zo snel mogelijk door te snijden
ook reeel, Misschien is het een aanwijzing, dat de nieuwe generatie Blijdenstein minder
domineerde dan haar geduchte voorganger. Die indruk wordt sterker, omdat in de vergade-
ring ook de voorrechten, verleend aan de familie Blijdenstein, opnieuw kritisch werden
beschouwd, te weten de betaling van winstbewijzen voor de goodwill en het privilege der zit-
tende vennoten om een bindende voordracht voor aanvulling der directie te kunnen doen.
Dit riekte naar cooptatie en dat was uit den boze voor een naamloze vennootschap. Een

178



DE 1WENTSE BANKVEREENlGING

poging om de winstbewijzen weer te vervangen werd uiteindelijk achterwege gelaten op voor-
waarde dat de Blijdensteins akkoord zouden gaan met het laten vallen van de 'bindende
voordrach t' .562

Tegenover dit verenigde front van commissarissen en commanditairen probeerden de venno-
ten tot een eensgezind antwoord te komen aan de hand van voorstellen van W.B. Blijden-
stein. Dat viel in eerste instantie niet mee, omdat de belangen vande verschillende vennoten
niet parallelliepen. Adam Roelvink, die uit de vennootschap wilde stappen, wilde de gelegen-
heid behouden zijn aandeel in het Reservefonds geleidelijk te liquideren. Voor de Blijden-
steins kon het aantrekkelijk zijn om hun vermogen lang in de nieuwe bank te laten zitten,
aldus de jurist Philips. Roelvink zal deelgenomen hebben aan de bijeenkomst om te voorko-
men, dat er te veel afgeweken zou worden van de voorstellen van de commissarissen. Zodoen-
de zou een nieuwe patstelling kunnen ontstaan, zoals in 1907. De enige die echt met sterk
afwijkende voorstellen kwam, was de eerdergenoemde August Philips. De Blijdensteins zelf
en ook Roelvink gingen al snel akkoord met de voorstellen van de familie-oudste. Volgens
Willem was nu de tijd gekomen om tot overeenstemming te komen. Wat was bovendien het
privilege van een 'bindende voordracht' waard, wanneer commissarissen daar mordicus tegen
waren? In een dergelijk geval zouden alleen maar de belangen van de bank geschaad wor-
den.56! De pragmatici wonnen het hier van de theoreticus Philips.
De voorstellen van de vennoten kwamen in het kort hierop neer, dat zij instemden met een
geleidelijke afbouw van het Reservefonds B tot 31 december 1931. De solidaire vennoot
dacht overigens, dat het goed zou zijn, indien het Reservefonds A sneller toenam dan het
Reservefonds B verminderde. De vennoten eisten wei het recht te mogen kiezen tussen con-
tanten of aandelen Twentsche Bankvereeniging. Het privilege van 'de bindende voordracht'
zou ingeruild worden voor het recht een aanbeveling te doen met voorkennis der commissa-
rissen. Wat betreft de winstbewijzen eisten zij, dat bij overlijden van een der directe erfgena-
men van B.W. Blijdenstein, of indien winstaandelen te koop werden aangeboden, de directie-
leden John, Theek en Willem Blijdenstein de eerste rechten tot koop zouden krijgen v66r de
vennootschap/?' In een eerder stadium was gestipuleerd, dat vrijkomende winstbewijzen aan
de vennootschap moesten worden aangeboden om te voorkomen, dat deze in ongewenste
handen zouden komen. Het kleine cornite van commissarissen en oud-commissarissen had
weinig tijd nodig om rich uit te spreken v66r de nota van Willem Blijdenstein. Ze verlangden
echter wei, dat, indien de Blijdensteins met aandelen schadeloos gesteld werden, deze tot 31
december 1931 geblokkeerd moesten blijven. Het zou een vreemde indruk op buitenstaan-
ders maken als de oorspronkelijke eigenaars hun belang gingen verminderen. In deze perio-
de van ongekende concurrentie moest zoiets koste wat het kost vermeden worden.i" Willem
Blijdenstein had weinig problemen met deze extra beperking, maar wilde vooraf nog even
overleggen met zijn broer John in Londen.
JJ.Th. Blijdenstein vond, dat Willem met kracht moest voortgaan met de reorganisatieplan-
nen en rich vooral niet moest bekommeren om het kantoor in Londen. In zijn ogen was het
belang van 'Londen' voor de toekomst van de bank te verwaarlozen. Een opmerkelijke visie!
Immers in de vooroorlogse situatie werd altijd op het belang van het kantoor aldaar verwezen
voor de Twentsche. John etaleerde in zijn uitleg een verrassend realistische visie op het
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naoorlogse Europa. Hij voorzag grote economische en politieke problemen. Volgens hem
zou er in de internationale relaties een periode van protectionisme aanbreken. Binnenlands
zou deze gepaard gaan met heftige sociale onrust In deze context hoefde er van een Neder-
lands kantoor in Londen niet veel verwacht te worden. De oorlog had hier reeds een voor-
proefje van gegeven. Hij verwachtte voor de periode na de Eerste Wereldoorlog een oneven-
redig grote kredietvraag en een verhoudingsgewijs te klein aanbod van kapitaal. De daaruit
voortvloeiende spanningen zouden wel eens erg negatief kunnen uitpakken. Een Nederlands
kantoor had dus niets meer te zoeken op de Engelse geld- en kapitaalmarkt, waarvan de posi-
tie trouwens internationaal verzwakt was door een te gering kapitaalaanbod en een te hoge
rentevoet.= De naoorlogse jaren hebben aangetoond, dat John Blijdenstein steeds een open
oog heeft gehad voor de wereld om hem heen. Het interbeUum heeft voor Europa in het teken
gestaan van een opeenvolging van grotere en klein ere crises op politiek en financieel-econo-
misch terrein.

17 De reorganisatie een feit

Het antwoord van John was duidelijk: Londen mocht geen sta-in-de-weg zijn voor de toe-
komst van de Twentsche Bankvereeniging en dus kon de reorganisatie zonder onderbreking
doorgezet worden. Maar zo gemakkelijk ging dat niet, ondanks gebeurtenissen in 1916, waar-
voor Roelvink al tien jaar eerder had gewaarschuwd. Tijdens de oorlogsjaren was de concur-
rentieslag tussen de grote, kapitaalsterke banken om het marktaandeel pas goed losgebar-
sten.?" Dit zou consequenties kunnen hebben voor het beleid van de bank. Binnenlandse
kassiers en bankiers met wie de bank van oudsher in relatie stond, begonnen druk uit te
oefenen voor het open en van blanco kredieten. Dit was een duidelijke breuk met het verle-
den.568 De bank werd ook uit concurrentie-overwegingen genoodzaakt om in onderhandelin-
gen te treden met meerdere provinciale bank- en kassiersinstellingen voor overname of deel-
neming. In 1916 gold dat onder meer voor de Lissensche Bankvereeniging, Haffmans &
Steegh in Venlo, de Venlosche Handelsbank en de Bank voor Effecten- en Wisselzaken in
's-Gravenhage. Het beleid, gericht op deelnemingen of overnames, kostte handen vol geld
en was een aanslag op het kapitaal van de bank. Adam Roelvink waarschuwde daarom voor
een te zwaar engagement en adviseerde te wachten totdat de nieuwe naamloze vennootschap
een feit was.569

Een andere ontwikkeling was, dat de directie serieus begon te overwegen om in kleinere
plaatsen in Twente, al of niet in samenwerking met derden, kleine bankkantoren te vesti-
gen.570 Enige haast was wel geboden, gezien de snelle ontwikkelingen in den lande en de ver-
wachtingen v66r na de oorlog.

In eerste instantie zag het ernaar uit, dat het goedkeuren van de statuten een louter formele
kwestie zou zijn. Londen had 'geen bezwaar' geseind en de overige problemen, zoals zeggen-
schap en samenstelling van de directie, waren uit en te na besproken. Slechts bier en daar
waren wellicht nog technische correcties nodig en natuurlijk was er nog de vraag hoe de com-
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manditairen probleemloos te laten instemmen met de reorganisatie. Volgens mr Philips moest
het mogelijk zijn met een verwijzing naar artikel 23 van de statu ten besturende vennoten te
machtigen om commanditairen af te betalen in aandelen van de nieuwe naamloze vennoot-
schap.?' De minderheid had zich in dezen te schikken naar de wensen van de meerderheid.
Onverwacht kwam het bij de behandeling tot een ingrijpend verschil van inzicht tussen com-
missarissen en W.B. Blijdenstein. Het betrof de kwestie der winstbewijzen. Aile partijen waren
het er over eens, dat de familie Blijdenstein recht had op betaling van goodwill. Bij een nor-
male en te verwachten ontwikkeling lOU dat een steeds stijgend bedrag zijn. Volgens D.W.
Stork kon de Twentsche Bankvereeniging aan de afbetaling een maximum verbinden. Adam
Roelvink deed er nog een schepje bovenop en stelde voor om de uitgifte van de 1.000 winst-
bewijzen te beperken tot de directe belanghebbenden, de directeuren, en de overige erven
van B.W. Blijdenstein in contanten af te kopen. Zo lOU voorkomen worden, dat de winstbe-
wijzen in verkeerde handen kwamen. De opzet was, dat deze uiteindelijk aan de bank zouden
terugvallen. Protesterend tegen zoveel onredelijkheid van de zijde van het kleine comite, dat
steeds weer concessies van de familie vroeg, beloofde Willem de zaak nog eens in kleine kring
te bespreken.t" De uiteindelijke reactie van de familie wekt de indruk van berusting. De
vechtlust om het onderste uit de kan te halen, typerend voor Blijdenstein senior, ontbrak.

Het voorstel van de familie was bedoeld om snel tot overeenstemming te komen: waren de
winstbewijzen een hinderpaal, dan moest een andere oplossing bedacht worden. Natuurlijk
was de familie helemaal niet van plan de 'concessie zonder enige vorm van compensatie te
doen. Op 18 november 1916 antwoordde Wil1emde commissarissen:

, Ik ben namelyk bereid afstand te doen van de winstbewyzen en genoegen te nemen met ern
jaarlyksche uitkeering van f 1 miijoen gedurende dejaren 1917 tot en met 1931, mits aan my de
aandeelen in de nieuwe vennootschap te verstrekken tegen een kapitaalstorting van my en myne fami-
lie (ten bedrage van circa f 1,4 miijoenJ573,bene:vensdie, successievelijk aan my uit te reiken tegen
myn aandeel in het Reseruefonds B der nieuwe vennootschap (circa f 2,5 miijoen) zullen worden
afgestaan tegen pari (100 %) in plaats van tegen pari plus het cyfer dat de verhouding aangeeft tus-
schen het kapitaal en de uetschillende reserves der nieuwe vennootschap. ' 574

De familie Blijdenstein gaf hiermee een lucratieve bron van inkomsten op, maar zag daar-
voor in de plaats graag haar positie van groot aandeelhouder tegen een lage prijs uitge-
bouwd. Immers, de koers van de aandelen van de Twentsche Bankvereeniging bedroeg eind
1916 ± 150%. Bij een eventuele verkoop van de aandelen zouden de voorstel1en van Blijden-
stein de familie een aardige winst opleveren. W.B. Blijdenstein kreeg het verwijt te horen nog
slechts aan het financiele gewin van zijn familie te denken. Zijn voorstel1en zouden de bank
f 1.750.000,- kosten tegen contante waarde.t" Blijdenstein yond de kritiek onterecht. Het was
toch niet zijn initiatief geweest de bank tot een naamloze vennootschap om te bouwen?
Mocht hij dan wat eisen voor het afstaan van zijn rechtenr'"

Na enig loven en bieden van beide zijden nam D.W. Stork het initiatief om een concreet
tegenvoorstel te formuleren.!" Dat hield in, dat in de eerste plaats aan Blijdenstein het recht
werd toegekend op eenjaarlijkse royalty van f 125.000,- uit de winsten voor een periode van
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15 jaar als eerste winstgerechtigde. Die uitkering zou niet cumulatief zijn.578 In de tweede
plaats zou bij de transformatie aan WB. Blijdenstein een bedrag van f 350.000,- in contanten
worden uitgekeerd. Daar stond dan de verplichting van de familie Blijdenstein tegenover
voor een bedrag van f 1,4 miljoen aandelen van de nieuwe vennootschap te kopen tegen een
koers van 125%. Het aandeel van de familie in het Reservefonds B moest geleidelijk gecon-
verteerd worden tegen de intrinsieke waarde van het aandelenkapitaal, dat wi! zeggen tegen
de waarde die het aandelenkapitaal boven pari ligt. De aandelen moesten wei tot 1932
geblokkeerd blijven. Voorzitter Laan becijferde, dat de contante waarde van het tegenvoor-
stel f 1,6 miljoen was.5'19 Na overleg in de familiekring berichtte Willem Blijdenstein de com-
missarissen, dat hij akkoord ging op een voorwaarde: hij eiste een waarborg, dat bij een even-
tuele liquidatie of statutenwijziging, die een inbreuk zou betekenen op het recht van een
jaarlijkse royalty, de contante waarde een schuld werd van de naamloze vennootschap.P'

Hiermee was de kogel door de kerk en nadat de uiteindelijke versie van de statu ten van mr
Aug. Philips was goedgekeurd, kon men zich rich ten op de praktische uitwerking van de
ornzetting. Op voorstel van Adam Roelvink werd gekozen voor het vormen van een syndicaat
voor de publieke emissie van 3.970 aandelen serie A. Die 3.970 aandelen serie A waren als
voigt samengesteld: 2.228 uit deelneming besturende vennoten in de Twentsche Bankveree-
niging, 1.492 uit de inwisseling der in het bezit van de Twentsche zijnde 1.492 aandelen Wis-
sel- en Effectenbank en 250 nieuw uit te geven aandelen om het totaal geplaatste kapitaal af
te ronden op f 16 miljoen. Bij de emissie zouden besturende en commanditaire vennoten
het recht van preferentie hebben, evenals de houders van buiten de Twentsche Bankvereeni-
ging geplaatste aandelen Wissel- en Effectenbank en Bank voor Effecten- en Wisselzaken.
In totaal zouden 15.880 bewijzen van voorkeur gecreeerd worden (claims waarvan iedere vier
recht van voorkeur constitueren bij de inschrijving op een aandeel). Deze claims werden als
voigt verdeeld: 8.872 voor de houders van f 8.872.000,- commanditaire aandelen; 750 voor
de houders van f 750.000,- aandelen Bank voor Effecten- en Wisselzaken; 1.008 voor de hou-
ders der niet in het bezit van de Twentsche Bankvereeniging zijnde 1.008 aandelen Wissel- &
Effectenbank. Het restant ad 5.250 zou worden uitgereikt aan de besturende vennoten,
representerend de in het syndicaat ingebrachte f 2.228.000,- aandelen.i"

18 Conclusie

In de jaren '60 van de 19de eeuw werd de Twentsche Bankvereeniging opgericht. De oprich-
ters kozen daarbij voor de rechtspersoon van de commanditaire vennootschap. Dat gebeurde
enerzijds omdat voor het oprichten van een dergelijke rechtsvorm geen Koninklijke Bewilli-
ging nodig was, anderzijds omdat juist die rechtsvorm de grote persoonlijke betrokkenheid
van de initiatiefnemers bij het wei en wee van de bank tot uitdrukking bracht. Een centrale
rol in dit alles speelde de figuur van B.W Blijdenstein. Als enige vennoot stelde hij zich met
zijn vermogen borg voor de risico's die de commanditaire vennoten met hun inbreng liepen.
Deze constructie bleek niet erg lang naar tevredenheid te werken. Reeds bij de statutenwijzi-
ging in het begin van de jaren '80 oordeelde Blijdenstein, dat de solidair maar karig beloond
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werd, gelet op de risico's die hij liep. In de magere jaren '80 had hij reeds collega Wennink
uit eigen zak tantieme moeten uitkeren. In dit decennium liep de bank bovendien forse
financiele averij op. Men denke aan het ongelukkige einde van het Maison Leon et Dreher:
Begrijpelijkerwijs trachtte Blijdenstein met succes zijn aansprakelijkheid te verminderen. De
oplossing was om de besturende of beherende vennoten persoonlijk aansprakelijk te maken.

Tot aan het einde van de eeuw was zo de rust binnen de bank gegarandeerd. Dat begon te
veranderen, toen B.W. Blijdenstein de bank meer en meer het karakter van een familiebe-
drijf begon te geven door zijn zoons als beherende vennoten aan te stellen. Tegelijkertijd
groeide de ergernis bij de commanditaire vennoten die zich buitenspel gezet voelden. Ten
slotte was het Adam Roelvink die met het voorstel kwam definitief en radicaal te breken met
het verleden en de commanditaire in een naamloze vennootschap om te zetten. Hij gebruik-
te hiervoor op de toekomst gerichte argumenten: wilde de Twentsche Bankvereeniging een
rol van betekenis blijven spelen, dan moest zij zich aanpassen aan de eisen van de tijd. Dat
betekende in zijn ogen kiezen voor een nieuwe rechtspersoon die flexibel reageren garan-
deerde. In eerste instantie waren alle betrokkenen laaiend enthousiast. AI snel bleek, dat de
oude heer Blijdenstein maar moeilijk afstand kon doen van zijn geesteskind. Hij wilde het
beste van elk van de beide rechtspersonen: de bank moest in handen van de familie blijven,
maar de aansprakelijkheid moest verdwijnen.
Uiteindelijk bleek, dat pas na het overlijden van B.W. Blijdenstein er echt zaken gedaan kon-
den worden. Vooral de jongere generatie Blijdenstein kon met gemak afstand nemen van het
begrip familiebank. John en Theek wilden de bank groot maken en daarvoor was de naamlo-
ze vennootschap het geeigende instrument. De oude Blijdenstein was persoonlijk te sterk met
de Bankvereeniging verbonden om die volle consequentie te kunnen en willen trekken. Zijn
zoon Willem fungeerde als een soort brug tussen de twee werelden, maar ook hij accepteer-
de, dat de toekomst veranderingen eist. w.n. Blijdenstein was nog gevormd door de 19de
eeuw. Reeds in de jaren '80 was hij bij de bank gekomen, die toen nog volledig door zijn for-
midabele vader gedomineerd werd. De bank was toen nog echt familiebezit. De jongere
broers, John en Theek, waren meer gevormd door de nog prille 20ste eeuw. John gaf daar
een bewijs van, toen hij in een antwoord aan zijn oudste broer een scherpe analyse gaf van
het Europa van na de Eerste Wereldoorlog. En ook Theek gaf er in zijn briefwisseling met
zijn vader blijk van een open oog te bezitten voor de ontwikkelingen van die dagen. Na de
dood van B.w. Blijdenstein was niet langer de vraag of, maar tegen welke prijs de ornzetting
tot stand lOU komen.

De uiteindelijke prijs was, dat de discussie lang duurde. Als men echter de winstgevendheid
van de Twentsche Bankvereeniging vergelijkt met die van haar naaste concurrenten, dan
blijft haar winstgevendheid niet achter. Het interne conflict heeft op het eerste gezicht niet
het bedrijfsresultaat onder druk gezet
De tweestrijd tussen B.W. Blijdenstein en Adam Roelvink heeft weI de persoonlijke .relaties
onder druk gezet. De eerstgenoemde verdacht de tweede ervan, dat diens plannen alleen het
oogrnerk hadden zijn positie binnen de bank verder te versterken. De efIectenafdeling was
toch al de grote money maker binnen de Bankvereeniging.
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Ook wilde Blijdenstein verhinderen, dat eventuele wijzigingen in de structuur van de Bank
vereeniging terr koste zouden gaan van de positie van zijn zoons. Hij heeft er steeds op geha-
merd, dat de Blijdensteins geen minderheid in de directie mochten gaan vormen. B.w. Blij-
denstein had duidelijk 'dynastieke' ambities. Ook hij begreep, dat de commanditaire
structuur nadelen ken de, maar de nadelen van de naamloze vennootschap waren voor hem
nog zwaarwegender. Daarom heeft hij ook gespeeld met het idee van een cooperatieve struc-
tuur. Zo zouden de belangen van de familie het best gewaarborgd zijn. Deze keuze zou de
Twentsche Bankvereeniging gedoemd hebben tot een region ale rol. Daar heeft Adam Roel-
vink steeds voor gewaarschuwd. Toch heeft voor B.W. Blijdenstein aan het einde van zijn
leven dat belang zwaarder gewogen dan het belang van de Bankvereeniging. Vooral het ver-
zet van zijn jongere zonen heeft uiteindelijk bijgedragen tot de koersverlegging naar de
moderne naamloze vennootschap.
Hoe anders is de gang van zaken geweest binnen de Rotterdamsche Bank. Toen aan het ein-
de van de jaren '80 bleek, dat de commanditaire vereniging niet meer aansprak, is geruisloos
besloten tot liquidatie ervan.

B.W. Blijdenstein heeft aan het einde van zijn leven niet altijd het belang van de Bankvereeni-
ging laten prevaleren. Toch is zijn belang voor de bank onmiskenbaar. Hij domineerde elk
gremium binnen de bank en was de onbetwiste gezichtsbepaler. Evenals zijn collega van de
Amsterdamsche Bank, F.S. van Nierop, was hij wars van grote risico's en de waan van aile dag.
B.W. Blijdenstein koos voor een geleidelijke en solide ontwikkeling en tegen ondoordachte
initiatieven. In moeilijke periodes hield hij het hoofd koel, zoals bleek tijdens de twee roddel-
campagnes.
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In: Bank- en EfJectenbedrijf, 1987, nr. 6, 7-8 en 9.
546. Voor de tabellen 19 en 20 is aIs laatste jaar 1913 gekozen. Een jaar later begon immers de Eerste

Wereldoorlog en kwam er m.i. een einde aan de 'normale ontwikkelingen'.
AB staat voor Amsterdamsche Bank, RB voor Rotterdamsche Bank, NHM voor Nederlandsche
Hande1-Maatschappij, TBV voor Twentsche Bankvereeniging en IB staat voor Incasso-Bank.

547. Briefvan B.W. Blijdenstein aan zijn zoonJohn Blijdenstein. Hilversum, 15 januari 1912.
548. Notulen van de vergadering der Raad van Vennoten van de Twentsche Bankvereeniging van 20

oktober 1912. 'Verkiaring van den Heer JJ.Th. Blijdenstein'.
549. Brief van A. Roelvink aan W.B. Blijdenstein. Groote Slink, St. Anthonis N.B., 12 september 1913.
550. Correspondentie tussen Adam Roelvink en W.B. Blijdenstein in september /oktober 1913.

Opmerkingen naar aanleiding van Adam's schrijven aan Willem, d.d. 23 october 1913 door
B.W. Blijdenstein.

551. Notulen van de vergadering der Raad van Commissarissen der Twentsche Bankvereeniging op
28 november 1913.

552. Vergadering van Commissarissen van de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co.
op zaterdag 19 december 1913.

553. Notulen van de vergadering der Raad van Commissarissen der Twentsche Bankvereeniging op
3januari 1914.

554. Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen der Twentsche Bankvereeniging
op 3 en 17januari 1914.

555. Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der Twentsche Bankvereeni-
ging op 17januari 1914.

556. Blijdenstein stelde de volgende winstdeling voor:
'Eerst wordt uitgekeerd 4% rente over het in geld gestorte kapitaaI, dan wordt eene som van
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F. 100.000,- in Reservefonds A gestort; van de daarna overblijvende winst ontvangen
de aandeelhouders eerst 65%
de directie 12%
de 7 commissarissen ieder 1% samen 7%
de houders der winstbewijzen samen 8%
Uit het winstaandeel der aandeelhouders wordt eerst over het in geld gestorte kapitaal tot 1%
uitgedeeld, en het resteerende onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het door
hen gefourneerde kapitaal, hetzij in geld, hetzij in effecten. Mocht dit laatste dividend over het
in geld en in effecten gefoumeerde kapitaal geen 2,5% bedragen, dan wordt het daaraan tekort
komende zover mogelijk uit het nog onverdeelde winstaandeel aangevuld. Het daarna eventu-
eel nog overblijvende winstsaldo wordt voor de helft in Reservefonds A gestort en voor de ande-
re helft onder de houders der winstbewijzen verdeeld'.
In: Briefvan B.W. Blijdenstein aan zijn zoon Willem. Hilversum, 14 februari 1914.

557. W.B. Blijdenstein had uiteraard zijn eisen nog nader uitgewerkt: Voor het laten staan van het
Reservefonds B ofbestuurdersdeposito's zouden de eigenaren een dividendrente ontvangen.
Een uitkering van het Reservefonds B na 1931 diende te geschieden in aandelen a pari. Wan-
neer geen Blijdenstein meer in de directie zou zitting nemen, kreeg de naamloze vennootschap
het recht de winstbewijzen af te kopen. Ten slotte zouden commissarissen het recht krijgen
directeuren te ontslaan; in dat geval zou diens aandeel in het Reservefonds B in aandelen a pari
uitgekeerd moeten worden en zijn winstbewijzen contant.
In: Notulen van de vergadering van het College van Commissarissen der Twentsche Bankveree-
niging met de Heren mr dr W.F. van Leeuwen en D.W. Stork op dinsdag 28 april 1914.

558. Onder winstbewijzen moet verstaan worden: 'verhandelbare bewijzen die recht geven op een
gedeelte van de (over)winst, maar geen aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen. Winstbewij-
zen worden uitgegeven als beloning voor bewezen diensten of om andere redenen'.
In: Banklexicon, 1987.

559. Vergadering van Commissarissen der Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co en de
Heeren D.W. Stork en Mr Dr W.F. van Leeuwen, oud-commissarissen, op zaterdag 30 januari
1917.

560. Vergadering van Commissarissen der Twentsche Bankvereeniging van 26 juni 1915.
561. Vergadering van Commissarissen en oud-Commissarissen van de Twentsche Bankvereeniging

B.W. Blijdenstein & Co. op vrijdag 8 oktober 1915.
562. Idem.
563. Bijeenkomst ter inleidende bespreking van de overgang der Twentsche Bankvereeniging in

eene naamlooze vennootschap, gehouden op maandag 6 december 1915.
Aanwezig: Mr B.W. Blijdenstein, A. Roelvink, Th. Blijdenstein, mr J.C. de Vries, A.E. Meyer,
accountant en G. Warning, secretaris.

564. Antwoord van den Heer mr W.B. Blijdenstein op het rapport van den Heer mr J.G.N. de Hoop
Scheffer, naar aanleiding van het verhandelde in de vergadering van 8 oktober 1915.

565. Vergadering van Commissarissen en oud-Commissarissen der Twentsche Bankvereeniging B.W.
Blijdenstein & Co. op vrijdag 24 december 1915.
Enige sprekers vroegen inzake de concurrentie aandacht voor de geweldige uitbreiding der Rot-
terdamsche Bank, die 'groote betalingen voor Duitschland regelt'.

566. Briefvan den Heer JJ.Th. Blijdenstein aan den Heer Mr W.B. Blijdenstein. Londen, 25 juli
1916.

567. Notulen van de vergaderingvan Commissarissen van de Twentsche Bankvereeniging van 27 mei
1916.

568. Notulen van de vergadering van Commissarissen van de Twentsche Bankvereeniging van 24juni
1916.

569. Idem.
570. De Kamer van Koophandel te Goor had er bij de Twentsche Bankvereeniging op aangedrongen

daar een kantoor te vestigen. Als andere mogelijkheden werden genoemd Deventer, Coevorden
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en Wmterswijk. In: Notulen van de vergaderingvan Commissarissen der Twentscne Bankveree-
niging van 29 september 1916.

571. Zie: Advies van Mr Aug.Philips aan den Weledelgeboren Heer A. Roelvink op 21 februari 1914.
'In een algemene vergadering moet de contractant ter eener (W.B. Blijdenstein) voorstellen,
dat de zaken, tot nu toe gedreven onder de firma DE TWENTSCHE BANKVEREENIGING B.W.
BUJDENSTEIN & CO., voortaan gedreven zullen worden door de Naamlooze Vennootschap
DE lWENTSCHE BANK. Daarbij wordt dan tegelijkertijd besloten, dat als de Commanditaire
Vennooten uit de Commanditaire Vennootschap zullen treden en daarbij aan de contractant
ten andere (W.B. Blijdenstein) zullen verklaren dat deze rich van al zijn verplichtingen, Com-
manditairen, zal hebben gekweten door afgifte van een nominaal bedrag aandeelen in de
Naamloze Vennootschap De Twentsche Bank gelijk aan het bedrag der respectieve Comman-
ditaire deelnemingen.'

572. Vergadering van Commissarissen, besturende Vennooten, rechtsconsulent en oud-Commissaris-
sen op vrijdag 13 oktober 1916 van de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co.

573. Volgens de oorspronkelijke regeling zou Blijdenstein voor een periode van 14jaar 1.000 winst-
bewijzen per jaar ontvangen; in totaal dus 14.000 winstbewijzen. Die winstbewijzen werden in
het Voorstel Blijdenstein vervangen door 14.000 aandelen a f 100,-.

574. Brief confidentieel van W.B. BIijdenstein d.d. 18 november 1916 geschreven aan Commissaris-
sen.

575. Onder contante waarde moeten we verstaan: De huidige waarde van een in de toekomst verval-
lende vordering, rekening houdend met rente daarover. Voorbeeld: een vordering van
f 1.080,- die 8% rente draagt en over 12 maanden vervaIt, heeft een contante waarde van
f 1.000,-.
In: Banklexicon, 1987.

576. Vergadering met be trekking tot de reorganisatie der vennootschap gehouden te Amsterdam, op
donderdag 23 november 1916.

577. Tijdens het onderling overleg werd door de aanwezigen betwijfeld of de heer W.B. Blijdenstein
wei precies begreep, waai het om ging. Hij beschouwde immers het afstand doen van de com-
manditaire vorm al te zeer als het brengen van een offer, zonder daarbij aan het belang van de
bank te denken.
In: Vergadering van Commissarissen en oud-Commissarissen der Twentsche Bankvereeniging
B.W. BIijdenstein & Co. op donderdag 23 november 1916.

578. Cumulatiefbetekent hier, dat Blijdenstein weliswaar recht had op een uitkering van f 125.000,-,
maar dat dit afhankelijk zou zijn van de winsten. Het zou mogelijk zijn, dat de winsten de eerste
jaren na de ornzetting niet zo'n grote uitkering toestonden. Wanneer de winsten meer dan de
f 125.000,- zouden toestaan, dan werd het tekort uit de eerste jaren niet gecompenseerd.

579. Vergadering met betrekking tot de reorganisatie der vennootschap gehouden te Amsterdam, op
donderdag 23 november 1916.

580. Briefvan B.W. Blijdenstein aan Heeren Comrnissarissen van de Twentsche Bankvereeniging
B.W. Blijdenstein & Co. Amsterdam, 6 december 1916.

581. Vergadering met betrekking tot de reorganisatie der vennootschap, gehouden te Amsterdam,
op donderdag 21 december 1916.
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VI Expansie door concentratie
1895-1914
De Amsterdamscbe Bank en de Rotterdamscbe Bank als
wegbereiders van bet moderne bankwezen

1 InIeiding

In 1990 presenteerde de Engelse P.A. Consulting Group het rapport 'Banking on Survival'.
Het consultancy-bureau poneerde als belangrijkste conclusie, dat het financiele bedrijf
wereldwijd aan de vooravond stond van een intensief proces van herstructurering en concen-
tratie.t" Het rapport wees erop, dat de industrie aan het begin vande jaren '80 een soortgelij-
ke ontwikkeling had doorgemaakt, zoals die verwacht werd voor de financiele sector. AIs
mogelijke oorzaken noemde het bureau het proces van deregulering in Europa en het door-
breken van bestaande bankkartels. Dit zou leiden tot een heftige concurrentieslag. Voor de
hand liggende uitkomsten van dit proces waren volgens de samenstellers van het rapport:
schaalvergroting'" en een vergaande verstrengeling van banken en verzekeraars.r"
In Nederland zijn deze voorspellingen reeds voor een deel werkelijkheid geworden. AI in
1989 fuseerden NMB en Postbank, vervolgens ging op 1 januari 1990 de Verenigde Spaar-
bank samen met de verzekeringsmaatschappij Amev en lijfde Rabo Interpolis in. Groot
nieuws was de aankondiging in 1990 van Amro Bank en ABN Bank, dat zij vergaande plan-
nen hadden voor een samengaan. In dezelfde periode maakten de verzekeraars van Nationa-
le-Nederlanden en de bankiers van NMB-Postbank een fusie op voet van gelijkheid bekend.
In een commentaar op al deze ontwikkelingen concludeerde de journalist Paul Frentrop in
NRC Handelsblad, dat alle '1992-argurnenten' ten spijt de onderliggende redenen eerder
gericht waren op het streven naar kostenbesparing en het streven naar een groter marktaan-
dee I in een krimpende markt/" Er lagen dus defensieve strategieen aan ten grondslag en
geen voorbereiding op een nieuwe toekomst.

Twintig jaar eerder schreef de bankier dr J.R.M. van den Brink in het blad 'Bank- en Effec-
tenbedrijf over hetzelfde thema. Hij stelde vast dat de Nederlandse industrie, sedert de
ondertekening van het Verdrag van Rome in 1957 en de verwachting van de daaropvolgende
economische integratie, een transformatie had ondergaan. Schaalvergroting en concentratie
waren aan de orde van de dag, hetzij door concernuitbouw van de grote internationale
bedrijven, hetzij door fusie van zelfstandige ondememingen.t" Het was hem duidelijk dat het
bankwezen niet vooropliep, maar bovengenoemde ontwikkelingen volgde. VolgensVan den
Brink hing dit samen met het dienstverlenend karakter van het bankwezen: 'Schaalvergroting
in het econornisch milieu, waarbinnen banken werken, roept schaalvergroting, onder meer
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door fusie, in het bankwezen Op'.587De bankier verwees ter adstructie van zijn verhaal naar de
grote bankenfusies van 1964, maar deed tegelijkertijd een beroep op de geschiedenis. De
geschetste gang van zaken dateerde naar zijn mening al van v66r de Eerste Wereldoorlog.
Karl Erich Born beweert in zijn in 1977 verschenen boek 'International Banking', dat het
proces van concentratie in het intemationale bankwezen zich al sinds 1880 voltrekt. Sedert
die datum neemt het aantal kredietinstellingen af en ontstaan er grote banken.t"
W.M. Westerman schreef reeds in 1919, dat zijns inziens dit verschijnsel zich vanaf het mid-
den van de 19de eeuw aftekent.P" In de karakterisering van het proces van concentratie wij-
zen laatstgenoemde auteurs op nagenoeg dezelfde kenmerken. In de regel waren de nieuwe
grote banken naamloze vennootschappen. Het aandelenkapitaal waarmee ze werkten, was
doorgaans vele male groter dan dat van de private bankiers. De nieuwe kredietinstellingen
bouwden door overname of door het oprichten van filialen een netwerk op in het hele land,
waardoor ze elke redelijke clientenwens werkelijkheid konden maken. Fusie of overname was
vooral populair bij pogingen om vaste voet te krijgen in een belangrijk financieel centrum.r"
Een voorbeeld van een dergelijk beleid is de overname in 1890 van de London Central Bank
door de Birmingham and Midland Bank. Stagnerende resultaten en scherpe concurrentie in de
jaren '80 dwongen het management nieuwe expansiemogelijkheden te overwegen. In hetzelf-
de tijdsbestek probeerden Londense financiele instellingen de banden met de provinciale
banken te intensiveren. De City was immers in deze jaren reeds het financiele middelpunt van
Engeland voor nationale en internationale kredietverlening geworden/" De overstap naar
Londen was de kroon op een beleid van diversificatie, ontwikkeld in de jaren '80 als ant-
woord om de bestaande, ongunstige situatie te doorbreken:

'By moving into the London Market, where so much of the bank's new investments and advances
were negotiated during the 1880s, this process of diversification could be given permanence. '592

De opkornst en groei van de grote N.v.-banken tastte uiteraard de positie van de particuliere
bankiers aan. Volgens Westerman waren deze allengs minder in staat te concurreren met hun
grote zusters. Hen restten daarom vaak slechts twee oplossingen: of liquideren of aansluiting
zoeken bij een grotere bank.f" Bekende voorbeelden van bankiershuizen die hun zelfstandig-
heid opgaven, zijn de Rotterdamse kassiersfirma's de Gebroeders Chabot en Jan Havelaar &
Zoon die in respectievelijk 1921 en 1918 opgingen in de Nederlandsche Handel-Maatschap-
pij.S94Amsterdarnse voorbeelden van bankiershuizen die hun zelfstandigheid niet konden
bewaren, zijn Wertheim & Gompertz en Labouchere Oyens en Co. Het eerstgenoemde huis
fuseerde in 1918 met de Credietvereeniging tot de Bank-Associatie, het tweede ging in 1913
op in de Rotterdamsche Bankvereeniging.r" Natuurlijk zijn er firma's die de concurrentie
met de nieuwe grootbanken met succes aangingen. Het voorbeeld is Hope & Co. Deze firma
breidde ornstreeks de eeuwwisseling haar werkterrein verder uit. Was zij oorspronkelijk actief
op het gebied van de internationale leningen en bankiers- en wisselzaken, geleidelijk richtte
zij haar aandacht ook op emissies van binnenlandse fondsen, het deelnemen in consortia en
het plaatsen van Nederlandse staatsleningen.r"

In het hierna volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het proces van concentratie in
Nederland. Dit geschiedt aan de hand van het beleid dat zowel de Rotterdarnsche Bank als de
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Amsterdamsche Bank op dit terrein ontwikkelden. Daarbij komen als vragen aan de orde: in
hoeverre was er sprake van een doelbewust beleid en in hoeverre beinvloedden banken
elkaars doen en laten? Ook zal getracht worden aan te geven welke motieven in Nederland
een rol speelden bij het besluit om op het provinciale overnamepad te gaan.?" Ten slotte
relateren wij de bankconcentratie aan de economische groei.
Dit hoofdstuk opent met een schets van de economisch-historische ontwikkeling van Neder-
land in de tweede helft van de 19de eeuw en vervolgt - alvorens tot de kern van dit hoofdstuk
(vanaf paragraaf 2) te komen - met de beschrijving van enige aspecten van de bankpraktijk
in de 19de eeuw. Die wijkt immers in meerdere opzichten af van de moderne praktijk.

1.1 Schets van de economische geschiedenis

Er is een tijd geweest, dat menig historicus ter verklaring van de geringe economische groei
van Nederland in de 18de en 19de eeuw PotgietersJan Salie ten tonele voerde/" Deze opvat-
ting is vooral uitgedragen en verdedigd door PJ. Blok (1855-1929). Hij was tot die overtui-
ging gekomen door onder meer 18de eeuwse publicisten als Van Hamelsveld, Van den Heu-
vel, Rogge en Zillisen.f" De slechte gang van zaken zou geheel toe te schrijven zijn aan de
vermindering van energie en het morele verval van de Nederlandse burger. De stellingname
van Blok heeft duidelijk weerklank gevonden bij bijvoorbeeld WM.F. Mansvelt (1891-1945).
Diens karakterisering van Nederland aan het begin van de 19de eeuw liegt er niet om:

'Ret feit valt niet te loochenen, dat hier te Lande de lust om te emigreeren, in het algemeen zelJs de lust
om zich in te spannen en iets nieuws te ondememen, opvallend was afgenomen, ja zelJs vrijwel was
opgehouden. ' 600

De denkbeelden van PJ. Blok zijn echter nirnmer gemeengoed geworden. Reeds vanaf de
aanvang van de 20ste eeuw leggen onderzoekers de nadruk op economische factoren, als oor-
zaak van de mindere economise he ontwikkeling. De moderne historicus tracht die oorzaken
in kaart te brengen die de overgang van: het commercieel handelskapitalisme naar het
modern industrieel kapitalisme verhinderden c.q. vertraagden. Het beeld van Jan Salie is
geleidelijk vervangen door dat van energiek ploeterende ondernemers, die te kampen had-
den met zaken als conjuncturele inzinkingen in de jaren '70 en '80 van de 19de eeuw en een
relatief slechte infrastructuurin Nederland. Van den Eerenbeemt heeft er bijvoorbeeld op
gewezen, dat het ontbreken van goede verbindingen een emstige handicap was voor het
opzetten van een gemechaniseerd produktieproces.?"

In de talloze beschouwingen over de mogelijke aanjagers, hetzij binnenlands hetzij buiten-
lands, van de economische ontwikkeling van Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw
schittert de bedrijfstak banken meestal door afwezigheid. Zelfs in de dynamische fase na 1895
schijnt de rol van het bankwezen van ondergeschikt belang geweest te zijn. Zo constateert
P.W. Klein, dat de financiering van de grotere industriele ondernemingen nog vaak via emis-
sies plaatsvond, maar dat de rol van het bankwezen hierbij gering was. Het midden- en klein-
bedrijf was vooral aangewezen op zelffinanciering.r" JA de Jonge wees destijds (en niet
geheel terecht) op zijn beurt op de geringe invloed van het bankwezen op economise he ont-
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wikkelingen. Hij concludeert echter, dat tot aan het einde van de 19de eeuw de behoefte aan
bankkrediet in de industrie nog eigenlijk non-existent was. Bovendien bestond er, zijns
inziens, nog lang een wederzijds wantrouwen, gebaseerd op onbekendheid met elkaars activi-
teiten.f"

Dat neemt niet weg, dat er zich ook binnen het bankbedrijf interessante ontwikkelingen vol-
trokken in de tweede helft van de vorige eeuw. Over de zich wijzigende rol van de Nederland-
sche Bank is al in het eerste hoofdstuk geschreven. In 1883 behoorden o.a. de bankiers F.S.
van Nierop en J.H. Spaink jr. van de Amsterdamsche Bank tot de initiatiefnemers van de
oprichting van de Finantieele Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen. Het doel van
deze maatschappij was de kapitaalverschaffing aan Nederlandse en Indische ondememingen
te verbeteren.?' In 1896 werd de eerste boerenleenbank opgericht, waarmee de stormachtige
ontwikkeling van het cooperatieve bankwezen in Nederland begon. Vijftien jaar later schud-
de het handelsbankwezen korte tijd op zijn grondvesten toen in Rotterdam de Rotterdam-
sche Bank en de Deposito- en Administratiebank besloten gezamenlijk als Robaver door het
leven te gaan. Deze fusie was gezichtsbepalend voor de ontwikkeling in het bankwezen in
Nederland. Zij zette inuners in Nederland een proces van concentratie in de financiele
wereld in gang, dat tot aan het einde van de 20ste eeuw voortduurt.

Voor vee! historici vormt het bankwezen nog steeds een te verwaarlozen schakel in de econo-
mische ontwikkeling van Nederland. Hun aandacht gaat uit naar andere onderwerpen. Zo is
het nog steeds een strijdpunt, wanneer in Nederland de periode van het modeme kapitalisme
aanbrak en welke sectoren van economische bedrijvigheid hieraan het meest hebben bijgedra-
gen. Er bestaat consensus onder historici, dat het stadium van autonome groei pas omstreeks
1900 bereikt is. Van een 'leading seaor', die als motor van de modernisering fungeerde, schijnt
echter geen sprake.605 Er was daarentegen sprake van een langdurige periode van evenwichtige
groei, die zich echter in een laag tempo voortbewoog. J.L. van Zanden en RT. Griffiths stel-
len, dat Nederland zich aan het einde van de 19de eeuw ontwikkelde van een eenzijdig op
handel en landbouw georienteerde economie naar een veelzijdige economie.f"

Daar houdt de eensgezindheid echter op. Zo laat IJ. Brugmans de moderniseringsfase aan-
vangen tussen de jaren 1850 en 1870, maar hij voegt .eraan toe, dat de ontwikkelingen in de
jaren na .'870 duister zijn.607 Voor De Jonge is deze periode echter niet meer dan een aan-
loopfase. Het belang van deze fase lOU vooral gelegen zijn in het doorbreken van de laksheid
van de Nederlandse ondememer. De periode na 1870 was van meer belang omdat Nederland
eerst toen echt deel ging uitmaken van de wereldeconomie. Deze visie wordt gedeeld door
Joh. de Vries.60S Recentelijk heeft Van Zanden echter gepleit voor een herwaardering van de
voorafgenoemde peri ode. Hij constateert zowe! in de sectoren nijverheid en diensten als in
de landbouw een versnelling in de groei van de produktie, waarmee het proces van modeme
economische groei op gang was gekomen.r" Verder komen Van Zanden en Griffiths tot de
conclusie, dat belangrijke impulsen voor de industriele ontwikkeling in de periode 1850-1870
de schaalvergroting binnen de landbouw en de toename in de internationale dienstverlening
waren.?"
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Een andere kwestie waarover de meningen verdeeld zijn, is waar de impulsen voor economi-
sche groei vandaan kwamen. R WJ.M. Bos denkt, dat vooral factoren van buiten af de moder-
nisering van de Nederlandse economie gestimuleerd hebben.?' Hij wijst erop, dat Nederland
in de loop van de 19de eeuw geleidelijk van een perifere positie in het intemationale leven
verschoof naar een centrale ligging tussen het Duitse Rijk, het Verenigd Koninkrijk en Bel-
gie. Hierdoor verbeterde bijvoorbeeld de concurrentiepositie van Rotterdam als transito-
haven. Om die kansrijke positie te benutten, waren grootschalige infrastructure Ie veroeterin-
gen noodzakelijk.
De Nederlandse groei zou dus een afgeleide groei zijn. RT. Griffiths en J.L. van Zanden
benadrukken op hun beurt, dat juist de binnenlandse infrastructurele verbetering onderne-
mers de mogelijkheid bood gebruik te maken van het elastisch en goedkoop arbeidsaanbod
in de landprovincies, bijvoorbeeld in Noord-Brabant of Twente. Maar ook het koloniaal bezit
droeg bij tot de modemisering van de Nederlandse economie, omdat dat bezit een impuls
gaf aan de scheepsbouw, de ontwikkeling van stoomvaartmaatschappijen en de Twentse tex-
tiel en bovendien een aanzienlijke vergroting van particuliere en publieke vermogens
bewerkstelligde.t"

De economische veranderingen ten goede laten zich aan meerdere indicatoren aflezen. Vol-
gens Van Zanden groeide het reele inkomen per hoofd van de bevolking in de periode 1850-
1880 met ongeveer 1,1% per jaar. In de daaropvolgende periode 1880-1910 lag het groeiper-
centage tussen de 1,5% en 1,95%.615Het groeipercentage lag dus iets hoger ondanks de crisis
van de jaren '80. Andere indicatoren van verbeterende economische prestaties zijn bijvoor-
beeld de groei van het aantal n.v.'s of de toename van het aantal beursgenoteerde fondsen.
In 1890 beliep het aantal n.v.'s 957, vijfjaar later, in 1895, was dit getal bijna verdubbeld tot
1.771 en weer vijfjaar later in 1900 was het aantal n.v.'s toegenomen tot 3.192. De toename
van de beursgenoteerde tondsen laat een zelfde beeld zien. In 1890 waren er 611 fondsen
genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs, in 1895 waren dat 782 en in 1900 waren het er
1.010.614

2 Het bankbedrijf in Nederland

2.1 Het ontstaan van het handelsbankwezen inNederland in de 19de eeuw

In hoofdstuk II hebben we gezien hoe in Nederland de eerste schreden werden gezet op weg
naar een volwaardig bankwezen. Een grote stap voorwaarts waren de oprichtingen van de
Twentsche Bankvereeniging (1861), de Rotterdamsche Bank (1863) en de Amsterdamsche
Bank (1871).
De oprichting van de Rotterdamsche Bank was eigenlijk een reactie op de gebeurtenissen in
Amsterdam in datzelfde jaar. Daar werd toen niet aileen de Algemeene Maatschappij voor
Handel en Nijverheid opgericht, maar ook de Crediet- en Depositobank door de energieke
medicus Sarphati. Enerzijds vreesden Rotterdamse kassiers de komst van een Credit-Mobilier-
concurrent, anderzijds wensten zij niet achter te blijven bij ontwikkelingen in de hoofdstad.
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Daarom namen kassiers a1s Mees, Chabot en andere het initiatief zelf een handelsbank op te
rich ten. Dat werd de Rotterdamsche Bank, die haar werkkring vooral lOU vinden in Neder-
lands-Indie en zich moest toeleggen op de financiering van de handel tussen het moederland
en de kolonien. AI snel bleek, dat Nederlands-Indie niet het beloofde land was en noodge-
dwongen verlegde de bank het accent van haar activiteiten naar Nederland en de rest van
Europa. Dit tot grote woede van de oorspronkelijke oprichters van de bank, de Rotterdamse
kassiers, die meenden een Paard van Troje in huis gehaald te hebben. De woede uitte zich in
een polemiek tussen Mees en de directie van de Rotterdamsche Bank.615

De oprichting van de Amsterdamsche Bank was het resultaat van de plannen van de eerste
directeur mr F.S. van Nierop en de expansiedrang bij Duitse banken en bankiers na 1870.
Door de Pruisische overwinning op Frankrijk in 1871 en de daarmee gepaard gaande Franse
herstelbetalingen (5 miljard goudfranken) kwamen deze banken in een ruim jasje te zitten
en zochten ze voor de aanwas der middelen een goede bestemming.v' In de zomer van 1871
verscheen de president van de Bank fur Handel una Industrie uit Darmstadt, Th. Wendelstad,
in de Nederlandse hoofdstad. Hij wilde de mogelijkheden onderzoeken om in Nederland
een bank op te rich ten. De jonge F.S. van Nierop wist hem ervan te overtuigen, dat zijn plan-
nen zeker de moeite waard waren.?"

De nieuwe financiele bedrijven onderscheidden zich van de reeds bestaande door de omvang
van hun eigen vermogen. De Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank waren door hun NV-
vorm in staat een groot aandelenkapitaal te vergaren. Het maatschappelijk kapitaal van de
Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank was statutair gesteld op respectievelijk f 30 miljoen en
f 15 miljoen. Voor de Twentsche Bankvereeniging was de financiele reikwijdte aanzienlijk
geringer door haar CV-vorm. Ter vergelijking, het ingelegd vermogen van de firmanten
bedroeg in 1900 f 2 miljoen.?" De werkkring verschilde weinig van de reeds bestaande kassiers-
bedrijven en bankiers en betrof in hoofdzaak de kredietverlening op korte termijn. Kredieten
werden in de eerste decennia van het bestaan van de grote handelsbanken vooral verleend aan
de goederenhandel op Nederlands-Indie, Vraag naar krediet uit de industrie was er nagenoeg
niet De nijverheid was door de geringe bedrijfsomvang nog steeds in staat zichzelf te financie-
reno Klein spreekt in dezen over de onderlinge kapitaal- en kredietvervlechting tussen industrie-
le ondernemingen en bedrijfstakken voor het verrichten van belangrijke investeringen.v" Van
den Eerenbeemt denkt, dat zeker Brabantse industriele ondernemers in goede doen waren. Als
ze al vreemd geld nodig hadden, werd dat via de notaris middels hypotheek aangetrokken." In
1873 schreef de directie van de Amsterdamsche Bank in haar jaarverslag naar aanieiding van de
crisis in dat jaar, dat de nijverheid in Nederland weinig vreemd kapitaal aantrok.'"

Het werken met kredieten door industriele ondememingen werd in die tijd overigens niet
beschouwd als een teken van gezonde bedrijfsvoering. Trouwens, de handelsbanken zelf
stonden niet te trappelen om bedrijven van voorschotten te voorzien. Pogingen in de jaren
'60 en '70 om de kIoof tusen bank en bedrijf te dichten leden schipbreuk.'" Nog in de jaren
'70 merkte mr F.S. van Nierop van de Amsterdamsche Bank op, dat industrialisatie in Neder-
land eigenlijk niet goed mogelijk was gezien het gebrek aan grondstoffen.t" In Rotterdam
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dacht men daar aanvankelijk anders over. In 1872 pleitte de directie van de Rotterdamsche
Bank voor een expansief beleid om zo de positie van Rotterdam als transitohaven te verster-
ken. Met dit oogmerk verdedigde zij de deelname van de bank in de Rotterdamsche Handels-
vereeniging. Ten slotte benadrukte de directie tegenover haar commissarissen, dat het ook
een taak van de bank was:

'van ons vertrouwen in goede Hollandsche industrieele ondernemingen te doen blijken en daardoor
tot vertrouwen op te wekken, omdat wij niet billijken, dat wij ons in dit opzicht zoo van anderen
ajhankelijk maken. ' 624

Na een paar fikse financiele tegenvallers ste!de de bank zich echter terughoudender op inza-
ke bedrijfsfinanciering. Vooral de Pincoffs-affaire in 1879 deed de bank op haar grondvesten
trillen. De alom gerespecteerde burger L. Pincoffs was erin geslaagd de Rotterdamse finan-
ciele were!d te interesseren bij zijn Afrikaansche Handelsvereniging en de Rotterdamsche
Handelsvereeniging. In 1879 bleek de Afrikaansche Hande!svereeniging echter jarenlang cij-
fers van de jaarrekening te hebben vervalst en verfraaid te hebben. De Rotterdamsche Bank
hield aan haar betrokkenheid bij de initiatieven van PincofIs een zware financiele kater over.
Er werd in totaa! een verlies van f 1.463.000,- ge!eden. Een dee! van de verliezen kon uit
eigen inkomsten en reserves afgelost worden, maar uiteindelijk moest een bedrag van
f 850.000,- als kapitaalverlies beschouwd worden.?"
Inzake kredietveriening aan industrie moet een uirzondering gemaakt worden voor de
Twentsche Bankvereeniging. Bevordering van de Twentse textielnijverheid is steeds een
belangrijke doelstelling van de bank gebleven.

2.2 Het actietbedrijf

In de inIeiding van dit hoofdstuk kwam naar voren, dat er in de tweede helft van de 19de
eeuw sprake was van een evenwichtige en allengs toenemende groei van de nationa!e econo-
mie. De vraag is of de ontwikkelingen binnen het bankwezen sporen met het hierboven
geschetste bee!d. In ieder geval blijkt uit de jaarverslagen van respectievelijk de Amsterdam-
sche en de Rotterdamsche Bank, dat zij hun doelstellingen neerwaarts hebben moeten bij-
stelIen. Ook enkele belangrijke balansposten die uitdrukking geven aan de kredietveriening,
een van de kemfuncties van het bankbedrijf, laten een gematigde ontwikkeling zien.
Een weerspiegeling van het ontbreken van een aansprekende groei is de gang van zaken bij
de Amsterdamsche Bank. Opgericht in 1871 met het doel uit te groeien tot een bank met
intemationale allure, werd zij al te snel met de neus op de feiten gedrukt. In 1871 ging de
bank van start met een geplaatst aande!enkapitaal van f 10 miljoen, maar na enige jaren
bleek dit te groot om nog een bevredigend dividend uit te kunnen keren. Vooral de grote cri-
sis van 1873 speelde een negatieve ro1. Het fondsenbezit van de Amsterdamsche Bank leverde
datjaar een verlies op van f 100.679,08. Ultimo 1872 bedroeg de waarde van de fondsen nog
f 1.277.305,11. Koersdalingen noopten de directie een belangrijk dee! van het fondsenbezit
te verkopen om grotere verliezen te voorkomen. Ultimo 1873 noteerde de directiein haar
verslag nog maar een waarde van f 535.925,33.626 De deelname in de Berlijnse firma Frege
Simon & Co. was evenmin succesvol en leverde een verlies op van f 167.240,81.627
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Tussen 1873 en 1879 beperkte de bank zich onder druk van de omstandigheden meer en
meer tot zaken als financiering van de handel, de fondsenhandel en eventueel daarmee
samenhangende emissies en transacties in syndicaatsverband.t" De teruglopende bankactivi-
teiten leidden in 1876 tot de beslissing het geplaatste kapitaal terug te brengen tot f 6 mil-
joen. Dit proces van inkoop van eigen aandelen is in twee fasen verlopen. Op 23 december
1873 werd een nieuw artikel aan de statu ten toegevoegd, dat het de bank mogelijk maakte
aandelen onder pari terug te kopen en tijdelijk buiten de omloop te houden. In 1874 kocht
de bank 10.000 aandelen a f 250,- voor een prijs van f 2.280.666,07.6!9 De mogelijkheid bleef
open deze aandelen tegen pari weer op de markt te brengen. Daar besliste de vergadering
van aandeelhouders over.P" In oktober 1877 werden deze aandelen onder notarieel toezicht
verbrand. Tegelijkertijd werd f 50,- op de resterende 30.000 aandelen a f 250,- aan aandeel-
houders terugbetaald.:" Eerst in 1906, dertig jaar later, werd het geplaatste kapitaal opnieuw
verhoogd tot f 8 miljoen en pas in 1911 werd weer het niveau van 1872 bereikt.

Ook de Rotterdamsche Bank zag zich onder de druk van de omstandigheden gedwongen
haar aandelenkapitaal te verminderen. Na de rampzalige gang.van zaken rond de Afrikaan-
sche Handelsvereeniging in 1879 en het grote verlies van f 1.107.118,- eenjaar later besloot
de directie in het belang van de bank 'om de nominale waarde onzer aandeelen weder in
overeenstemming te brengen met de door de Balans geconstateerde werkelijke waarde'. Er
werd 20% op aandelen afgeschreven.t" Dit betekende niet, dat de bank in de problemen
kwam om te voldoen aan de kredietvraag. Zo staat in hetjaarverslag van 1884 te lezen:

'W~bleoen ook in afgelopen jaren onze gehele zorg aan de ontwikkeling otuer rekening-courant tela-
tien wijden en mockt het ons gelukken op de weg steeds emplooi voor ons kapitaal te vinden. Welis-
waar moeten wij daarbij steeds rekening houden met de mime geldmarkt en onze condities daamaar
regelen. ' 6JJ

Niet alleen het verlagen van het aandelenkapitaal, maar ook de ontwikkeling van twee
belangrijke actiefposten, Debiteuren en Wissels, geeft een beeld van de gematigde ontwikke-
ling binnen het bankbedrijf. Deze actiefposten weerspiegelen de kredietverlening door de
banken. Een groeiende kredietverlening bij banken is een bewijs van groeiende omzetten in
de reele economie. Daarbij moet weI bedacht worden, dat de procentuele groei in de krediet-
verlening grosso modo hoger ligt dan de procentuele toename in de reele sfeer. De posten.vor-
men als het ware een weerspiegeling van de de gesignaleerde trend van de Nederlandse eco-
nomische ontwikkeling. Tabel 22 laat de ontwikkeling van beide balansposten zien van de
drie belangrijke handelsbanken in Nederland. Schommelingen in de kredietverlening doen
zich vooral voor in de jaren tachtig, het decennium van crisis en recessie. Met name bij de
Rotterdamsche Bank is sprake van een onevenwichtige gang van zaken bij de kredietverle-
ning. De tabel laat zien, dat het verschil tussen de hoogste en laagste gemiddelde jaarlijkse
groei bij deze bank het hoogst is, namelijk 14,6% tegen de Amsterdarnsche Bank 11% en de
Twentsche Bank 8,7%. Tussen 1875 en 1885 laat de Rotterdamsche Bank zelfs een negatieve
groei zien, zowel bij de post Oebiteuren als bij de post Wissels. AI met al rijst een beeld op van
een bank, die structureel achter blijft bij de twee concurrenten. Van die twee kan nog opge-
merkt worden, dat vooral de Twentsche Bankvereeniging een gelijkmatige groei laat zien. Zij
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kent het hoogste gemiddelde jaarlijkse groeicijfer en heeft het kleinste verschil tussen het
hoogste en laagste gemiddelde jaarlijkse groeicijfer.

Tabel22 Debiteuren (D) en wissels (W) bij de voornaamste handelsbanken in Nederland, 1875-1900

(bedragen x f 1 mln)
Tuentsche Amsterdamsche Rotterdamsche

Bankvereeniging Bank Bank

D W D+W * D W D+W * D W D+W *
1875 0,872 5,195 6,067 6,748 3,736 10,484 11,207 7,531 18,738

1880 5,047 2,469 7,516 4,4% 7,673 3,671 11,344 1,6% 6,575 6,449 13,024 (7,0%)

1885 6,671 3,768 10,439 6,8% 9,296 4,770 14,066 4,4% 6,196 4,997 11,193 (3,0%)

1890 5,967 6,005 11,972 2,8% 9,552 6,052 15,604 2,1% 9,829 4,632 14,461 5,2%

1895 9,850 6,561 16,411 6,5% 8,716 4,512 13,228 (3,2%) 8,665 5,561 14,226 (0,3%)

1900 16,748 11,567 28,315 11,5% 12,820 6,542 19,362 7,8% 13,444 7,046 20,490 7,6%

* gemiddelde jaarlijkse groei over 5 jaar

Bron: Jaarverslagen

2.3 Het passiefbedrijf

Karakterisriek voor de handelsbanken in de 19de eeuw was, dat ze uit een oogpunt van solva-
biliteit liever alleen met het eigen vermogen wilden werken. De bankiers wisten ook niet
goed raad met de aan de bank toevertrouwde middelen. Enerzijds beschouwden ze het aan-
trekken van middelen in rekening-courant of als deposito's als een vorm van dienstverlening
aan de geachte client die ze zo nauwer aan zich hoopten te binden.P' In 1874 betreurde
bankpresident F.S. van Nierop de geringe ontwikkeling van de 'provisievrije rekening met
rentevergoeding' (de rekening-courant). Als oorzaak. daarvan zag hij het beleggingsgedrag
van de Nederlandse vermogensbezitter, die meer gesteld was op hoge rentevergoedingen.
Deze schonk daarom zijn spaargeld liever aan die instellingen die uit gebrek aan eigen mid-
delen een hogere rente boden. Van Nierop doelde hier op de concurrenrie van de prolonga-
tiemarkt.?"
Anderzijds bestond er een zekere huiver voor toevertrouwde middelen. In een rijd dat er
geen grote vraag naar geld is, betekent het aanhouden van deposito's een kostenpost voor de
bank. Bij de Twentsche Bankvereeniging was men zich daarvan aan het begin van de jaren
'70 sterk bewust, maar in het belang van de continuteit nam men dat op de koop toe.636 Bij de
collega's in de Maasstad zag men de zaken in diezelfde jaren anders. Werd in het midden van
de jaren '60 de toestroom van deposito's nog bejubeld, enige jaren later viel de beslissing het
grootste deel van de deposito's terug te storten en af te zien van een acrief acquisitiebeleid op
dat terrein."" Er zou nog slechts gewerkt worden met rekening-couranttegoeden.

Dit nieuwe beleid werd niet alleen veroorzaakt door de zeer mime geldmarkt, maar ook door
de manier waarop menig bankier aankeek tegen het fenomeen deposito. Teveel werd het
nog gezien als 'handenbinder'. Illustratief voor deze opvatting is de argumentatie gebruikt
binnen de top van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Tijdens het overleg tussen com-
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missarissen en directie over een mogelijke kapitaaluitbreiding pleitte plaatsvervangend com-
missaris A. Gleichman voor de mogelijkheid meer deposito's aan te trekken (artikel 19 van
de statuten bepaalde, dat voor elke commissaris - behalve dan voor de koninklijke - een
plaatsvervanger gekozen moest worden). Zijns inziens was dit een goedkopere wijze om geld
aan te trekken dan met een emissie. Zijn collega mr E.N. Rahusen bestreed deze opvatting
met het argument: 'De deposito's moeten steeds disponibel blijven'.638Met andere woorden,
het aantrekken van vreemde rniddelen is voor een bank niet bijster aantrekkelijk, omdat een
belangrijk deel steeds liquide aanghouden moet worden. Deze strijdige opvattingen ten
opzichte van aangetrokken rniddelen blijktook, wanneer men de balansen van de voornaam-
ste handelsbanken in Nederland tussen 1875 en 1900 bekijkt. Het heeft lang geduurd voor-
dat het vreemd vermogen (voor tabel 23 gedefinieerd als balanstotaal minus eigen vermo-
gen) groter was dan het eigen vermegen. De ontwikkeling in de groei van ingelegde gelden,
zoals aangegeven in tabel 23, vormt als het ware een weerspiegeling van de discussie tussen
Rahusen en Gleichman. Aanvankelijk overheerst de opvatting, dat het aantrekken van vreem-
de gelden niet aantrekkelijk is, maar rond 1900 overheerst overal het den ken van Gleichman:
ingelegde gelden zijn weI degelijk nuttig en aantrekkelijk voor een bank. Het gevoig is een
geleidelijk verschuiven van de liquiditeitsverhoudingen. Illustratief is wellicht de ontwikke-
ling bij de Incasso Bank. Gestart in 1891 vormt zij de belichaming van het veldwinnen van de
opvattingen van Gleichman. In het totale beeld vormt de Twentsche Bankvereeniging een
uitzondering, maar dat mag toegeschreven worden aan de commanditaire structuur van deze
bankinstelling.

Tabel 23 De verhouding vreemd vennogen: eigen vennogen van de voomaamste Nederlandse
hande~banken,187~1900

1875
1880
1885
1890
1895
1900

Amsterdamsche Rotterdamsche
Bank Bank.
0.96 1.21
1.50 1.28
1.80 1.18
l.97 l.86
2.97 1.74
2.61 2.25

[(as TtoentscheBank
Vereeniging

2.40
3.03
2.21
3.06
2.98
3.25

Incasso
Bankvereeniging

2.12
1.66
1.13
1.70
2.04
2.91

0.80 *
0.95
2.08

* De Incasso Bank gaat in 1891 van start

3 Kredietverlening door banken

3.1 De eerste aanzetten tot expansie

Omstreeks 1895 kwam er een einde aan de lange periode van trage economische groei in
Nederland en startte een tijdperk van bioei dat zou aanhouden tot 1914. Het handelsbankwe-
zen heeft duidelijk deel gehad aan deze conjuncturele opgang. Vooral uit de industriele
hoek nam de kredietvraag toe. Volgens P.w. Klein namen in de jaren 189~1914 de industrie-
Ie investeringsactiviteiten toe met 200% a 300% tegen maximaal 30 a 60% in de daaraan
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voorafgaande periode.f" De NV-vonn werd populair en het aantal emissies liep op. Ook de
houding van de kredietverschaffers was duidelijk aan het veranderen:

'Zelfs Nederumdsche mdustrieele iaaarden, die te voren ter beusze rrweielijk burgerrecht konden. verkrij-
gen, begonnen aUengs eenige terrein te uenueruen, hetgeen uerschillende maatschappijen de gelegen-
heid schonk haar middelen op voordeelige voorwaarden uit te breider: en tot de oprigting van vele
nieuwe naamlooze vennootschappen aanleiding gaf '6</0

In deze periode klopten steeds meer bedrijven uit de regio, zoals de margarinefabrikant
Simon van den Bergh uit ass, aan bij de grote handelsbanken voor krediet. In 1894 bracht
de directie van de Amsterdamsche Bank de kredietverlening aan Simon van den Bergh ter
sprake. AI in 1885 was de afspraak gemaakt, dat hij kon beschikken over een krediet van
maximaal f 150.000,-. Meer dan eens was het echter voorgekomen, dat de rekening van Van
den Bergh een debetstand aanwees van f 200.000,- of meer. Deze mededeling werd door de
commissarissen voor kennisgeving aangenomen. De directie kreeg de bevoegdheid het kre-
diet van de firma te verhogen tot f 200.000,-.641 Vanaf 1892 verscheen ook de Rotterdamsche
Bank als kredietverschaffer aan Van den Bergh ten tonele. In 1894 overschreed het totale
kredietbedrag van beide banken de somma van f 1,2 miljoen.t"
Een van de oudste industriele clienten van de Amsterdamsche Bank was ongetwijfeld de
Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal. In 1872 werd de firma G. & H. Salomonson omgezet
in een naaffiIoze vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal was gesteld op f 2,5 miljoen. In
eerste instantie yond een emissie plaats van j 1 miljoen in de vorm van 4.000 obligaties a
f 250,-.64' In hetjaarverslag over 1872 noteerde de directie van de Amsterdamsche Bank:

'Begeerig om de Nedetlandsche nijverheid te steunen en eene fal!riek in bl<Jeijenden toestand te hou-
den, namen wij in vereeniging met andere firma's bier ter stede en te Rotterdam, aandeel in de
Koninklijke Stoomweverij te Nijverda~ nadat die in eene naamlooze vennootschap was her-
schapen. '6#

In 1889 plaatste de Amsterdamsche Bank de eerste industriele aandelenemissie voor de
Koninklijke Nederlandsche Beyersch Bierbrouwerij. In 1895 werd voor een bedrag van
f 1.064.000 aan industriele aandelen en voor een bedrag van f 1.225.000 aan industriele obli-
gaties door banken geplaatst/" De notulen van bijvoorbeeld de Amsterdamsche Bank wek-
ken de indruk, dat de traditionele kredietverleners niet langer aan de vraag konden voldoen.
De handelsbanken zagen zich door een dergelijke ontwikkelingen gedwongen hun financiele
armslag te vergroten. Tussen 1900 en 1913 verdubbelde het eigen vermogen van de vijf grote
banken (zie noot 646), terwijl het totaal aan toevertrouwde middelen meer dan verviervou-
digde. Hiermee werd een dikke streep gezet onder de eerder gememoreerde peri ode van
matige groei. Het eigen vermogen van de grote banken was niet langer voldoende om aan
aile kredietaanvragen te voldoen. Tevens overwonnen bankiers in deze periode hun schroom
voor creditgelden, zoals blijkt uit onderstaande tabel 24. De groei van de toevertrouwde gel-
den ging tussen 1900 en 1910 veel sneller dan van het eigen vermogen. Daarna gaan de pro-
centuele ontwikkelingen gelijk op. Tussen 1900 en 1905 steeg het gezamelijk eigen vermogen
met 23,07%, maar de toevertrouwde gelden met 92,3%. In het daarop volgende periode
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1905-1910 bedroegen de percentages respectievelijk 17,30% en 50,9%. In de laatste periode
is het 41% om 43%.

Tabel 24 Ontwikkeling van het eigen vermogen en de toevertrouwde en opgenomen gelden bij vijf grote
handelsbanken, 1900-1913'"

(bedragen x f 1 min)

1900
1905
1910
1913

eigen
vennogen
72,155
88,800

104,162
147,123

toeuettrouude
en opgenomm gelden

65,411
125,820
189,962
273,391

Bron: Balansstructuur en -ontwikkeling van de financiele instellingen in Nederland sedert 1900

De noodzaak voor het aantrekken van creditgelden (deposito's en rekening-courantgelden)
was rond de eeuwwisseling voor de bankiers duidelijk toegenomen, maar de concurrentie was
groot. Het was nog steeds geen gewoonte van bedrijven en particulieren hun overtollige mid-
delen bij een bank als tegoed te deponeren. In zijn hoek over het Nederlandse bankwezen
sprak C. Eisfeld zijn verbazing uit over de relatieve deposito-armoede bij Nederlandse han-
delsbanken gezien de spreekwoordelijke rijkdom van de bevolking. In zijn ogen was dit tege-
lijkertijd een van de voornaamste redenen voor het geringe internationale gewicht van die
banken.t" De vermogende Nederlander en het Nederlandse bedrijf die tijdelijk liquide mid-
delen over hadden, gingen v66r de Eerste Wereldoorlog daarmee gemakkelijker naar de pro-
longatiemarkt. Daar waren de vragers vooral effectenarbitrageanten en in mindere mate
fondsenbezitters die snel geld nodig hadden om hun effectenaankopen te kunnen voorfinan-
cieren. De looptijd van een prolongatielening was een maand en kon stilzwijgend met nog
een maand tegen de overeengekomenrente verlengd worden. De rente was er meestal hoger
dan de handelsbanken vergoedden voor deposito's."
Naast de geduchte concurrentie van de prolongatiemarkten speelde er nog een ander pro-
bleem voor de bankiers, namelijk het gedrag van de Nederlandse belegger. Volgens W.H.
Berghuis was de Nederlandse belegger een individualistisch ingestelde rentenier, vervuld van
wantrouwen jegens banken. Hij gold bovendien als een koopjesjager met een speculatieve
inslag.r" K.D. Bosch komt tot de conclusie, dat de Nederlandse belegger een groot risico niet
uit de weg ging in ruil voor een hoge rente (een percentje meer) en een kans op latere koers-
stijgingen. Dit kan de Nederlandse voorkeur verklaren voor de riskante beleggingen in de
Amerikaanse spoorwegen.s? Een voorbeeld van de goedgelovigheid van de Nederlandse
belegger ten aanzien van buitenlandse fondsen geeft Joh. de Vries. In 1825 slaagde een
Engelsman erin obligaties van het fictieve Zuidamerikaanse land Poyais geplaatst te krijgen
aan de Amsterdamse Beurs/"

Na 1900 is geleidelijk een verschuiving te bespeuren ten gunste van beleggingen in Neder-
land. Het veranderde beleggingsgedrag is ten dele te verklaren uit de regelmatige crises in de
Verenigde staten die het beleggen daar minder aantrekkelijk maakten. Een gevoel van ver-
antwoordelijkheid jegens de Nederlandse economische ontwikkeling speelde in dezen geen
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rol, weI de minder gunstige vooruitzichten elders.'" Volgens de auteur C. Eisfeld, maar ook
volgens de bankier G. Vissering bestond er in de Lage Landen weinig enthousiasme voor
beleggingen in de eigen industrie:

'Hollande n 'aime pas Iiplacer son argent dans des industries nierlandaises. C'est Iigrande peine que
l'on peut amener le public hollandais a s 'intiresser dans des industries naiumales. '6JJ

De periode 1895-1914 is voor het Nederlandse handelsbankwezen een tijd vol ingrijpende
veranderingen. Voor de banken was het een belangrijk gegeven, dat er een grotere vraag
naar kredieten kwam uit de nieuwe industriele centra van Nederland, zoals Tilburg, Eindho-
ven en Zuid-Limburg. Het heeft er aile schijn van, dat de traditionele geldschieters in de
diverse regie's de wassende kredietvraag niet meer konden verwerken. Ook ontwikkelingen
in een stad a1s Rotterdam wezen op een trendbreuk. In haar jaarverslag over 1893 maakte de
directie van de Rotterdarnsche Bankvereeniging melding van een gestage groei van relaties
uit kringen van handel, scheepvaart en industrie.f" De opvatting, dat de binnenlandse kre-
dietvraag na 1895 gestaag toenam, wordt ook bevestigd door de groei in de kredietverlening
door de agentschappen van de Nederlandsche Bank. In de jaren 1894-1899 zetten deze
agentschappen voor een bedrag van f 53,5 miljoen uit. In de periode 1909-1914 waren deze
uitzettingen gegroeid naar een bedrag van f 84,1 miljoen.?" De vraag naar middelen in het
binnenland groeide blijkbaar sneller dan de grate handelsbanken hun filialennet over
Nederland konden verspreiden.

3.1.1 Bedrijven en blanco krediet; de overheid

Nederlandse bankiers hielden zich traditioneel bezig met het fmancieren van goederenhan-
del. Een veel voorkomende vorm van kredietverschaffing was het verlenen van voorschotten
op consignatie. Het was een weinig riskante, maar toch winstgevende aangelegenheid. Deze
commerciele orientering kan een belemmering geweest te zijn voor industriefmanciering
door het bankbedrijf. AI eerder is opgemerkt, dat bedrijven voorzagen in hun kapitaalbe-
hoefte door interne financiering of door hypotheekgeving. Het is nog maar de vraag of de
scheiding van geesten inderdaad zo absoluut was. K.F.E.Veraghtert neemt aan, dat banken in
de tweede helft van de 19de eeuw op ruime schaal kort krediet verschaften, dat herhaaldelijk
verlengd werd.?"

De dagelijkse praktijk bij de Amsterdamsche Bank geeft Veragthert gelijk. Tijdens een verga-
dering van de Permanente Commissie in januari 1901 gaf directeur Herm. C. Christmann
van de Amsterdarnsche Bank een overzicht van de uitstaande blanco kredieten.r" De Maat-
schappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen te Heerlen stond op de lijst met
een schuld van f 245.000. Het eigen vermogen van deze maatschappij bedroeg echter op dat
moment f 1,5 miljoen, waarvan 60% was volgestort. Volstorting van de resterende 40% zou
het zeker mogelijk maken, dat de schuld tegen 1juli gedelgd was. Nog tijdens dezelfde verga-
dering ontving de Maatschappij een nieuw blanco krediet van f 200.000 tot wederopzeg-
ging.658 De band tussen de Amsterdamsche Bank en de N.V. Maatschappij was innig. Mr F.S.
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van Nierop had aan de wieg gestaan van deze Limburgse maatschappij en had in 1894 plaats-
genomen in de Raad van Bestuur.t" In datzelfde jaar ontving de Koninklijke Spinnerij te Nij-
verdal een blanco krediet van f 200.000, waar de firma door wisseltrekking per drie maanden
over kon beschikken.t"

Het verlenen van blanco kredieten is niet iets specifieks van de 20ste eeuw, dat gegeven komt
naar voren uit de archieven van de Amsterdamsche Bank. Eerder in dit hoofdstuk is opge-
merkt, dat de Amsterdamsche Bank een van de grote kredietverschaffers was van de firma
Simon van den Bergh in Rotterdam. Tijdens overleg in de Permanente Cornmissie in juli
1894 werd vastgesteld, dat de afspraken met deze firma revisie behoefden. Op 27 februari
1885 was al bepaald, dat Simon van den Bergh tot een bedrag van f 150.000 tijdelijk blanco
krediet mocht trekken op de bank. Nog geen 10 jaar later bleek, dat de firma bij herhaling
een of meerdere dagen voor meer dan f 200.000 blanco debet stond. Zoals gezegd veroor-
zaakte deze opmerking nauwelijks opwinding onder de aanwezige commissarissen.
Er zijn meer voorbeelden te geven, waaruit blijkt dat het verlenen van blanco kredieten
geenszins uitzonderlijk was: Wel was de bank er voorzichtig mee. Zo bepaalde de Raad van
Toezicht in 1873, dat blanco kredieten van f 100.000 en meer aan een persoon de toestem-
ming vereisten van ten minste drie leden van de Raad.661 Andere voorbeelden geven aan, dat
het verlenen van blanco kredieten een regulier verschijnsel was, maar dat deze vorm van kre-
dietverlening echter wei met de nodige omzichtigheid moest geschieden. In 1882 verzocht de
directie de Raad de tekeningsbevoegdheid van de procuratiehouders voor uitgaande stukken
uit te breiden. De Raad verklaarde zich accoord, maar wilde graag dat het tekenen van blan-
co kredieten hiervan uitgesloten was.66!

Over de aard van deze blanco kredieten valt ook iets te zeggen. In 1890 nam de firma Ruijs &
Co. geregeld krediet in rekening-courant op. Bij controle bleek dat bedrag opgelopen te zijn
tot f 129.000. De soliditeit van de firma stond echter niet ter discussie en bovendien had M.
Mees op 26 februari 1886 een aanbevelingsbrief aan de bank gestuurd. Deze beide gegevens
waren voldoende aanleiding voor de directie en de Permanente Cornmissie van de Amster-
damsche Bank om geen bezwaar aan te tekenen tegen de debetstand van de firma. Het is dui-
delijk, dat hier kwalitatieve criteria een beslissende TOI speelden. De firma genoot een degelij-
ke reputatie in de markt en nieroand minder dan M. Mees van Mees & Zoonen had de firma
aanbevolen.r"

Op 29 november 1883 verlengden de Amsterdamsche Bank te zamen met Wertheim & Gom-
pertz en de Rotterdamsche Bank aan de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere werktui-
gen te Amsterdam een blanco krediet tot een bedrag van f 250.000 tot 31 december 1904. De
mededeling werd voor wat de omvang van het bedrag betreft door de Permanente Commis-
sie voor kennisgeving aangenomen.s" Dit voorbeeld maakt duidelijk, dat niet alleen de
Amsterdamsche Bank blanco kredieten verleende, maar ook andere financiele instellingen.
Daamaast toont het aan, dat de blanco kredieten min of meer een revolverend karakter kon-
den aannemen. De vee! gebruikte terminologie 'tot wederopzegging' wijst op de mogelijk-
heid van stilzwijgende verlenging.
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De handelsbanken begaven zich sedert het laatste decennium van de 19de eeuw meer en
meer op het pad van de kredietverlening aan industriele bedrijven. Het terrein van de over-
heidsfinanciering was al een bron van inkomsten van oudere datum. In de verslaggeving
wordt regeimatig melding gemaakt van de vomiing van garantiesyndicaten voor de conversie
van oude leningen of de plaatsing van nieuwe. In 1874 nam de Amsterdamsche Bank in
samenwerking met de Banque de Paris & des Pays Bas, de heren S. Raphael & Co, Wertheim &
Gompertz, de Rotterdamsche Bank, de Rotterdamsche Handelsvereeniging en de Cornman-
ditaire Bank-Vereeniging Rensburg & Van Witsen een lening van de stad Amsterdam over,
groot f 21 miljoen. De uiteindelijke winst bedroeg 5,606%.665
In haar jaarverslag over 1894 berichtte de directie van de Rotterdamsche Bank, dat zij samen
met enkele Amsterdamse collega-banken met de gemeente Rotterdam onderhandeld had
over de conversie van een schuld van f 33 miljoen tegen 3,5% rente in een obligatielening
van 3%. Het syndicaat garandeerde de plaatsing van de obligaties.r" Enkele jaren later vorm-
de de Rotterdamsche Bank opnieuw een garantiesyndicaat om voor een bedrag van f 5 mil-
joen obligaties tegen een rente van 4% te plaatsen.v' In 1884 ten slotte werd door de Minister
van Financien een overeenkomst gesloten met de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de
Amsterdamsche Succursale de Banque de Paris & des Pays Bas en de Amsterdamsche Bank. Hier-
bij werd de 4% leening van den Staat der Nederlanden, 1884, grootf 59,7 miljoen toegewe-
zen aan deze drie instellingen tegen een koers van 100,51%.668

Grotere mogelijkheden, maar tegelijkertijd grotere inspanningen voor banken om de kansen
te benutten kunnen een beslissende rol gespeeld hebben bij het verschijnsel tot concentratie
binnen het bankwezen. Van een actief overnamebeleid door de grote handelsbanken was
sprake vanaf 1911. Alvorens een beschrijving te geven van het daadwerkelijke proces van con-
centratie bij de Rotterdamsche en Amsterdamsche Bank, zal nu eerst aandacht besteed wor-
den aan de diverse definities van dit begrip.

4 Het proces van concentratie in Nederland

Volgens G.M. Verrijn Stuart enJoh. de Vries is het proces van concentratie, zoals dat in 1911
van start zou gaan, niet los te zien van de toegenomen economische groei in het eerste
decennium van de 20ste eeuw.669 Grotere groei leidde tot nauwere betrekkingen van de grote
handelsbanken met Nederlandse industriele en handelsondernemingen. De daaruit voort-
vloeiende vraag naar kredieten en emissies uit het hele land eiste een meer alerte en slagvaar-
digere houding.?" Een van de manieren om aan deze gewijzigde omstandigheden te voldoen
was het vormen van grotere eenheden.

In navolging van W. Westerman hanteert G.M. Verrijn Stuart het begrip concentratie in de
mime zin van het woord, namelijk in de zin van vergroting van de economische macht en
invloed. Beide auteurs hebben deze globale definitie verfijnd. In de praktijk blijkt deze mime
begripsbepaling zeer werkbaar. Beide auteurs onderscheiden onder andere als vormen van
concentratier'"
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- economische schaalvergroting door fusie. Deze kan twee vormen aannemen. De ovemame
van een kleine door een grote bank of het samengaan van twee volwaardige partners.

- het verkrijgen van een meerderheidsbelang door het verwerven van aandelen of door een
commanditaire deelname. Bij het ontbteken van voldoende controlemogelijkheden brach-
ten deze beide vormen van concentratie de banken veel tegenslagen. De aandeelhouder
streeft daarom een totale ovemame na.
het stichten van een filialennet. De voordelen van een filiaal zijn, dat het kantoor beter in
staat is voeling te hebbell en houden met de lokale handel en nijverheid, dat de betere
plaatselijke contacten de plaatsingskracht van effecten verhogen en ten slotte dat een
lokaal ingeburgerd kantoor beter in staat zal zijn deposito's aan te trekken. Een nadeel is,
dat een filiaal zich gemakkelijk aan de controle van het hoofdkantoor kan onttrekken. Dit
zou eventueel gevaren opleveren, wanneer er bij de beoordeling van de kredietverlening
minder oog was voor de dekking der kredieten dan voor de persoonlijke relatie tussen de
directeur van het bijkantoor en de kredietvrager of de groeikansen van het bedrijf. Toch
leverde het filiaal per saldo minder risico dan de dochterban k die zich nog gemakkelijker
onttrok aan de controle van de moederbank.

Voor velen is de Nederlandse versie van het proces van concentratie binnen het bankbedrijf
in gang gezet door de fusie in 1911 van de Rotterdamsche Bank en de Deposito- en Adminis-
tratiebank, een Rotterdamse effectenbank, opgericht in 1900. Deze nieuwe bankgigant zette
vrijwel onmiddellijk gang naar Amsterdam, alwaar zij zich in 1911 ontfermde over de effec-
tenfirma Determeyer, Weslingh en Zoon. Aldus verwierven de Rotterdarnmers toegang tot de
Amsterdamse Beurs. Het lidmaatschap van de Vereeniging voor den Effectenhandel was
voorbehouden aan Amsterdarnmers. Dat leverde hen een extra bron van inkomsten op en
bracht bij geinteresseerden uit de provincie een voortdurend gevoel van irritatie teweeg.

4.1 Nieuwe initiatieven bij de Amsterdamsche Bank

Met de grote Rotterdamse fusie zette zich in 1911 het proces van concentratie binnen het
bankbedrijf eerst goed in gang. In het decennium daaraan voorafgaande hebben banken een
beleid ontwikkeld, dat een dergelijk proces mogelijk maakte. Uit de notulen van bijvoorbeeld
de Amsterdamsche Bank valt gemakkelijk op te maken, dat rond 1900 de bank zich opmaakte
voor een nieuwe periode in haar bestaan. Er werden nieuwe initiatieven ontwikkeld of oude
plannen werden weer uit de ijskast gehaald.

4.1.1 HetAmsterdamsche WJSselkantoor

Het voor de buitenstaander meest in het oog lopende wapenfeit was de hemieuwde aandacht
van de Amsterdamsche Bank voor artikel 2 van de statuten.?" In 1879 waren er plannen
geweest om een kantoor in Rotterdam te open en, maar die werden om organisatorische
redenen op de lange baan geschoven.?' In 1901 werd in Amsterdam aan het Damrak het
Amsterdamsche Wisselkantoor N.V. geopend. De eerste plannen daarvoor dateerden van
twee jaar eerder, toen er in de Permanente Commissie uit de Raad van Toezicht voor het
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eerst over gesproken werd.t" Het Wisselkantoor wasjuridisch een zelfstandige vennootschap,
maar van de geplaatste f 500.000 aandelen waren er voor een bedrag van f 490.000 aandelen
in bezit van de Amsterdamsche Bank. De directeuren van de Amsterdamsche Bank vormden
ook bij het Wisselkantoor de leiding. In feite was er dus sprake van een bijkantoor. Hoe nauw
de banden waren blijkt ook hieruit, dat de Amsterdamsche Bank en het Wisselkantoor op 16
april 1904 een overeenkomst sloten, waarbij het employes van het Wisselkantoor mogelijk
werd in het pensioenfonds van de Amsterdamsche Bank te participeren.t"
De tijd was rijp voor expansie van de Amsterdamsche Bank buiten de grenzen van de hoofd-
stad. Dat werd al snel duidelijk, omdat reeds in 1903 het idee geopperd werd, dat het Amster-
damsche Wisselkantoor een zelfde kantoor in Utrecht lOU gaan oprichten. De directie van de
Amsterdamsche Bank wierp daarbij de mogelijkheid op, dat dit Utrechtse kantoor meteen
een agentschap van de bank lOU worden. De keuze voor een agentschap moest tegelijkertijd
aan iedereen duidelijk maken, dat de Amsterdamsche Bank geen verantwoordelijkheid droeg
voor het beleid van Utrecht. Commissarissen uit de Raad van Toezicht brachten daar tegen
in, dat het weinig nut had een kantoor tot agentschap te maken zonder daarvoor verantwoor-
delijkheid te willen dragen. Bovendien had de Raad zich nog niet definitief uitgesproken
over de wenselijkheid en het nut van een eigen filialennet in diverse plaatsen.:" Een half jaar
later kwam dezelfde vraag van de directie weer ter tafel. Zij baseerde haar vragen op het gege-
ven, dat het publiek het Wisselkantoor simpelweg als een filiaal van de Amsterdamsche Bank
beschouwde. De directie lOU graag zien, dat in de naam van het Wisselkantoor de betrokken-
heid van de Amsterdamsche Bank als grootaandeelhouder duidelijk werd, zonder dat er ech-
ter sprake was van enige aansprakelijkheid van de bank.?" Dat laatste lOU pas gebeuren in
1908. Toen trad het Amsterdamsche Wisselkantoor als zelfstandige NV in liquidatie en wer-
den de kantoren op het Damrak en in Utrecht echte bijkantoren.t"

4.1.2 De gang naar de provincie

Uit de houding van de Raad van Toezicht in 1903 tijdens de beraadslagingen over een moge-
lijkheid van een Wisselkantoor in Utrecht bleek al, dat een echt beleid voor expansie al zoe-
kend en tastend ontwikkeld werd. Dat nam niet weg, dat de Amsterdamsche Bank na 1900
nadrukkelijker dan tevoren haar voelsprieten naar de provincie uitstrekte en het aantal con-
tacten met lokale banken en bankiers snel toenam. AI eerder had de bank belangen gena-
men in provinciale financile instellingen, zoals in het Noord-Hollandsch Landbouwkrediet te
Alkrnaar en de Utrechtse Landbouwbank.t"
De belangstelling voor het provinciale bankwezen was op reele gronden gebaseerd. Volgens
Van der Werf had het bankbedrijf in de regio in het laatste kwart van de 19de eeuw een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bestonden er in 1850 nog slechts 39 provinciale fir-
ma's, in 1903 was hun aantal opgelopen tot 192. Aanvankelijk beperkten deze financiele
instellingen hun activiteiten tot de financiering van de goederenhandel, incasseringen en de
comrnissiehandel in effecten. Daar kwam verandering in door de oprichting van agentschap-
pen door de Nederlandsche Bank. Hun aanwezigheid gaf de lokale banken de gelegenheid
het papier van hun clienten te herdisconteren en aldus hun kredietverlening fors uit te brei-
den.68G Cijfers laten zien, dat de kredietverlening door de agenschappen een hoge vlucht
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nam. In de jaren 1866-1869 beliep de kredietverlening een bedrag van f 13,6 miljoen, 10jaar
later was dit bedrag gestegen tot f 41,6 miljoen; in de jaren 1894-1899 bereikte het bedrag
aan uitzettingen een waarde van f 53,5 miljoen.?" De Nederlandsche Bank toonde zich ech-
ter niet erg gelukkig met deze ontwikkelingen. Er werden nog al eens verliezen geleden op
de discontoportefeuille en bovendien oordeelde de directie van de Bank in 1899, dat de pro-
vincie te zwaar op de agentschappen leunde voor haar kredietbehoefte.i" De belangstelling
van de grote handelsbanken uit het westen voor de provincie komt op het moment, dat de
oprichting van nieuwe banken in de jaren na 1898 een hoogtepunt bereikte en tegelijkertijd
de Nederlandsche Bank de rol van de agentschappen graag wat verminderd zag.68

!

In 1901 bereikte de directie van de Amsterdamsche Bank het verzoek uit Helmond om een
lokaal initiatief voor het oprichten van een Helmondsche Bank financieel te steunen. In die
plaats was het agentschap van de Bossche Noord-Brabantsche Bank gefailleerd en directeur
F.x.M.H. Keller van de Anlsterdamsche Bank zag kansen voor een Amsterdams agentschap
aldaar.:" De Noord-Brabantsche Bank, die een stormachtige groei had doorgemaakt, raakte
rond 1901 in de problemen. De bank was het slachtoffer van haar eigen succes. Er werd geen
behoorlijke boekhouding bijgehouden, er werden te gemakkelijk grote kredieten verstrekt
en ook de controle op de agentschappen ontbrak totaal. In 1902 viel definitiefhet doek.685

De initiatiefnemers, leden van de plaatselijke elite, de heer Prinsen, lid van de Eerste Kamer
en de heer Pistorius, lid van de gemeenteraad en Provinciale Staten, stelden voor, dat het
kapitaal voor de nieuwe instelling voor 50% gefoumeerd moest worden door de Amsterdam-
sche Bank en dat het voor 50% uit de regio moest komen/" De Raad van Toezicht ging
akkoord met deze plannen en in 1904 mocht de nieuwe Helmondse Bank zich officieel
agentschap van de Amsterdamsche Bank noemen.?" Uiteindelijk lOU de bank voor f 50.000,-
nominaal participeren in het aandelenpakket van de Helmondsche Bank.688

In de loop der jaren zouden de Amsterdammers vaste voet krijgen in plaatsen als Eindhoven,
Utrecht en Enschede. Toch was de gang landinwaarts geenszins onomstreden. Dat bleek,
zoals gezegd, nog in 1903. Dat heeft de directie er niet van weerhouden emaar te blijven stre-
ven, en met succes. In hetjaarverslag van 1907 staat te lezen, dat bijkantoren geopend zijn in
Eindhoven, Almelo, Enschede, Utrecht en Heerlen. De kantoren te Almelo en Eindhoven
waren in eerste instantie opgericht door het Amsterdamsche Wisselkantoor N.v.689Met Brou-
wer mag geconcludeerd worden, dat in deze jaren een heus filialennet van de grond kwam.6!lO

4.1.3 De firma Elderink te Enschede

Een opmerkelijk staaltje van handelen was de ovemame van de firma Elderink. In 1907 vroeg
E. Elderink de Amsterdamsche Bank zijn firma in Enschede over te nemen. Deze kassier en
commissionair die al jaren zaken deed met de Amsterdarnmers, meende dat hij niet langer
zelfstandig het hoofd hoven water kon houden. Indien de bank geen belangstelling had, lOU

Elderink zich wenden tot de concurrent, de Twentsche Bankvereeniging (T.B.v.). Immers,
met die bank had hij van oudsher ook goede betrekkingen. Dat laatste lOU echter betekenen,
dat de Bankvereeniging de facto een monopoliepositie verkreeg in Enschede. Dit moest toch

210



EXPANSIE DOOR CONCENTRATIE

een weinig aanlokkelijk beeld zijn voor een bank als de Amsterdamsche die geleidelijk meer
aan de weg timmerde in de provincie en rich reeds in Almelo had genesteld/"
De directie van de Amsterdamsche Bank voelde weI voor de voorstellen en had alvorens de
Raad van Toezicht te raadplegen de chef-boekhouder op pad gestuurd om de boeken te con-
troleren. Zijn rapport over de solvabiliteit van de firma luidde positief. Wei was het hem dui-
delijk geworden, waarom E. Elderink aandrong op een overname. Er dreigden liquiditeits-
problemen. Dit soort problemen zijn in principe op te lossen door een lening te plaatsen bij
een bank. Een criterium voor financierbaarheid is, dat een onderneming uit toekomstige
onzekere inkomsten haar zekere verplichringen kan nakomen. Daarvoor gelden grosso modo
twee eisen: a. er moet voldoende onderpand zijn (uit de door de boekhouder gegeven infor-
marie kan dit niet afgeleid worden). b. de solvabiliteit moet in orde zijn. De chef-boekhouder
concludeerde, dat dit het geval was. Onzekere inkomsten vormen onder meer toekomstige
rentebaten en zekere verplichtingen rijn onder meer lasten uit hoofde van leningen.
Hoe stond de firma van E. Elderink er financieel voor? De firma had de haar toevertrouwde
deposito's in - op zich solide - fondsen belegd, maar de koersen ervan daalden. 1907 was een
jaar van crisis en een milde depressie/" Daar kwam nog bij, dat de firma de uitstaande kre-
dieten slechts zeer geleidelijk kon terugvorderen, waar een versnelde opvraag van deposito's
tegenover stond. Aan de actiefzijde noteerde de boekhouder voor een bedrag van
f 350.000,- aan debiteuren en voor een bedrag van f 180.000,- aan dubieuze debiteuren.
Inning van dubieuze debiteuren zou een verlies van ongeveer 50% opleveren. Op de passief-
zijde noteerde de chef-boekhouder voor een bedrag van f 260.000,- aan crediteuren en een
ongeveer gelijk bedrag aan deposito's. Verder bedroeg de debetpost 'Bankiers tegen fonds of
onderpand' f 90.000,- De waarde van het fondsenbezit was sedert 1906 van f 396.000,-
gedaald naar ongeveer f 260.000,-. Tegelijkertijd was de vader van E. Elderink, H. Elderink,
commanditair vennoot en potenrieel schuldeiser voor een bedrag van f 130.000,-. In zijn
rapport stelde de chef-boekhouder voor om in geval van een overname te eisen, dat vader
borg zou blijven. Ten slotte was er nog een reserve-delcredererekening van f 60.000,-.69!
Op basis van de bovenstaande gegevens kan in tabel 25 de financiele positie van de firma E.
Elderink opgesteld worden:

Tabel 25 Schatting eigen vermogen van de firma E. Elderink'"

debiteuren f 530.000,-
bank f 90.000,-
fondsen f 260.000,-

totaal /880.000,-

/260.000,-
/260.000,-
/130.000,-
/ 60.000,-

crediteuren
deposito's
cornrnanditaire vennoten
reserve-delcredere

totaal /710.000,-

/170.000,-verschil
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Uit deze opstelling mag de conclusie getrokken worden, dat het eigen vermogen maximaal
f 170.000,- bedraagt. De door de chef-boekhouder gememoreerde liquiditeitsproblemen zijn
niet direct uit tabel 25 af te leiden. Toch zijn er aanwijzingen in het rapport. Er vindt een ver-
snelde opvraging van deposito's plaats. Daar staat tegenover, dat de firma niet versneld uit-
staande kredieten kan innen. Bovendien is er een bedrag van f 180.000,- aan dubieuze debi-
teuren ofwel 34% van de totale post debiteuren. Inning van deze post dubieuze debiteuren
zou een geschat verlies van ongeveer 50% opleveren ofwel een bedrag van f 90.000,-. Een
altematief, het verzilveren van het effectenbezit, is ook niet erg aantrekkelijk. De waarde was
al gedaald van f 396.000,- naar f 260.000,-. Dat hield een waardevermindering van ruim
30% in. In het recessiejaar 1907ligt een verdere waardedaling voor de hand.
Op basis van voorliggende gegevens kan ook een en ander over de solvabiliteit van de firma
Elderink gezegd worden. De geschatte solvabiliteit vloeit voort uit de verhouding eigen ver-
mogen : balanstotaal en bedraagt maximaal 19%. Deze is daarmee naar de normen van die
dagen niet echt hoog te noemen. Wie kijkt naar de solvabiliteit van de Amsterdamsche of
Rotterdamsche Bank ziet daar een percentage tussen 25 en 30. De solvabiliteit gaat er beter
uitzien, wanneer we de commanditaire lening van Elderink senior, die tot het aansprakelijk
vermogen gerekend mag worden, bij de bepaling van de solvabiliteit betrekken. Die wordt
dan: 170.000 + 130.000 : 880.000 = 34%. De borgstelling verbetert de solvabiliteit van de firma
Elderink aanmerkelijk.
Wanneer ook de post reserve-delcredere, die te vergelijken is met een voorziening uit hoofde
van garanties, bij het garantievermogen wordt opgeteld, dan is de maximale solvabiliteit bij
het garantievermogen: 170.000 + 130.000 + 60.000 : 880.000 = 41%. De solvabiliteit krijgt zo
een zeer acceptabel karakter.
Er schuilt echter nog een addertje onder het gras. In deze periode was het normaal, dat op
de passiefzijde van de balans de post 'Wissels geaccepteerd' genoteerd stond. Wat gebeurt er
met de solvabiliteit van de firma E. Elderink als we deze post opvoeren met de tegenwaarde
van de post Banken op de actiefzijde ofwe! f 90.000,-? De verhouding garantievermogen :
balanstotaal daalt naar 31%. De verhouding eigen vermogen : balanstotaal wordt 9%, een
onacceptabellaag niveau.
Daarmee is het leed nog niet geleden. Wanneer we rekening houden met het geschatte ver-
lies van 50% op de post Dubieuze debiteuren, dan wordt de verhouding garantievermogen :
balanstotaal = 170.000 + 130.000 + 60.000 - 90.000 - 90.000 = 20%. Ten slotte moet ook in de
overweging de post fondsen betrokken worden. In 1906 was de waarde van deze post gedaald
met f 136.000,-. Het jaar 1907 was econornisch een uitgesproken slecht jaar. Een verdere
waardedaling van het fondsenbezit lag in het verschiet.
Aldus is het bee!d ontstaan van een firma, die de grenzen van haar kredietwaardigheid ruim-
schoots gepasseerd is. De dreigende liquiditeitsproblemen werden nog verergerd door een
niet grandioze solvabiliteit. De oplossing voor de firma E. Elderink lag in het zoeken van een
kapitaalkrachtige moeder.

Binnen de Raad van Toezicht was men zich ervan bewust, dat de firma Elderink emstige pro-
blemen had. Een niet onbelangrijk argument tegen een ovemame was, dat de toekomst van
het provinciale bankwezen er niet gunstig uitzag. De mogelijkheden voor groei waren
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beperkt en vaak beschikten de provinciale banken over te weinig kapitaal om het vertrouwen
van het publiek te winnen.f" Het was in ieder geval uitgesloten, dat de Amsterdamsche Bank
de firma Elderink met behulp van door haar te fourneren kapitaal om lOU zetten in een
naamloze vennootschap. Daarvoor waren de vooruitzichten, ook in Twente, te onzeker. Daar
stond tegenover, dat de bank nu eenmaal de weg van het vestigen van bijkantoren had betre-
den. Dat had consequenties en de Raad meende, dat ook in geval van Enschede de stap geno-
men moest worden. De oplossing waarvoor gekozen werd, was dat de firma Elderink in eerste
instantie onderdeel lOU worden van het Amsterdamsche Wisselkantoor en na liquidatie daar-
van bijkantoor van de Amsterdamsche Bank.
Hoezeer directie en Raad twijfelden over het nut van de ovemame blijkt uit de voorwaarden
voor ovemame. De firma Elderink moest haar goede inschulden tegen 100% en haar dubieu-
ze voor 50% van het nominale bedrag verkopen. E. Elderink bleef persoonlijk aansprakelijk
voor de debiteuren en onderpanden. Het Amsterdamsche Wisselkantoor zou zieh slechts
garant stellen voor de vorderingen tot het bedrag van het creditsaldo van E. Elderink. Hijzelf
lOU als onderpand voor zijn verplichtingen zijn fondsen en zijn twee levensverzekeringspolis-
sen, samen goed voor f 100.000,-, verschaffen.r" In feite is er sprake van een activatransactie.
De Amsterdamsche Bank koopt dat deel dat nog gezond is. Door deze transactie lOU de bank
een entree krijgen in Enschede, de uitvalsbasis van concurrent Twentsche Bankvereeniging.

4.1.4 Bet bijkanwor te Almelo

De Raad van Toezicht bleef zijn bezwaren behouden tegen een expansie naar de provincie.
Het heeft er toch alle schijn van, dat hij weinig oppositie gevoerd heeft tegen het beleid van
de directie. In 1908 immers klonk in de Permanente Commissie de wens de Raad van Toe-
zieht getalsmatig te versterken, nu er meer filialen waren in het zuiden en oosten van het
land.w7

Het zag er aanvankelijk toch naar uit, dat de vrees voor de risico's van de Raad van Toezicht
niet uit de lucht gegrepen was. Bijkantoren brachten verwachte en onverwachte problemen
met zieh mee. Het filiaal in Almelo leek de bange voorgevoelens te bevestigen. Het verloop
van het eerste jaar (1907) was desastreus te noemen. Het begon er al mee, dat de directie
problemen had met het aanstellen van een capabele directeur aldaar. F.S. van Nierop meen-
de dat voor directieposten van bijkantoren in eerste instantie procuratiehouders van het
Amsterdamsche Wisselkantoor in aanmerking kwamen. Voor Almelo leverde dat plotselinge
problemen. Een kandidaat voor Almelo werd op heterdaad betrapt bij het telefonisch door-
geven van een beursorder voor eigen rekening aan een effectenmakelaar in beurstijd. Dit was
verboden.
Hoewel de zaak door de Raad van Toezicht niet emstig werd opgenomen, stond het de
benoeming weI in de weg.698 Een plaatsvervangend kandidaat was echter niet gemakkelijk te
vinden. De oorspronkelijke kandidaat werd daarom in april 1908 toch nog benoemd als
onderdirecteur in Almelo.f" Bijna twee jaar lang werd Almelo geleid door een directieteam
ad interim: de heren K. Reinders enJ.C. Mans, belden procuratiehouders bij de Amsterdam-
sche Bank. Deze kandidaten voelden weinig voor een permanent verblijf in de provincie.
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Maar ook andere potentiele kandidaten lieten het afweten. Een onder hen, nota bene afkom-
stig uit die stad, wilde, in tegenstelling tot eerdere uitspraken, niet meer terug naar zijn
geboortestad"
De irritatie binnen de Amsterdamsche Bank nam nog toe, toen aan het einde van het eerste
jaar bleek, dat de resultaten van het bijkantoor nog achterbleven bij de toch al niet hoog
gespannen verwachtingen. Er moest een verlies genoteerd worden van f 4.000,-. In de Per-
manente Commissie ontspon zich daarom een discussie over het weI of niet opheffen van de
vestiging in Almelo. De meningen waren verdeeld. Voor de een, S.P. van Eeghen, was het dui-
delijk: nu kon de vestiging nog zonder veel gezichtsverlies gesloten worden. Voor het publiek
was het dan slechts een mislukte proef. Langer wachten en dan pas sluiten lOU kunnen impli-
ceren, dat de Amsterdamsche Bank het imago zou krijgen van een bank die zich met kon
handhaven in de provincie. Voor de ander, L.C. van Heukelom, lagen de zaken gecompli-
ceerder. Sluiting van het bijkantoor zou tegelijkertijd het verlies betekenen van een incas-
sorelatie in dat deel van Nederland. Bovendien lieten de consequenties van opheffing zich
moeilijk inschatten. Voor commissaris S. Hepner hadden provinciale vestigingen helemaal
geen zin. Die hadden toch weinig toekomst. Hoe langer de directie wachtte met opheffen,
des te groter de verliezen zouden worden. Volgens G.A. Baron Tindal kon sluiting een nega-
tief effect hebben voor de al bestaande bijkantoren.?"
Uiteindelijk besloot de directie, ondanks de personele en financiele problemen, het kantoor
open te houden. Zij motiveerde haar besluit met een verwijzing naar de indruk die opheffing
naeen zo korte periode van opening op het publiek lOU maken. Die kon schadelijke gevolgen
hebben voor de bank en haar bijkantoren, vooral voor het kantoor te Enschede. Er was echter
nog steeds geen definitieve oplossing voor het vervullen van de directiepost. Maar de directie
had de heren J.C. Mans en K. Reinders bereid gevonden in Almelo te blijven totdat de laatste
kandidaat in rij, mr s'[acob, voldoende ingewerkt was om de vacante positie in te nemen.?"

4.1.5 Defirma Stadnitski & Van Heukelom

Soms deden zich mogelijkheden voor om het werkterrein van de bank te verruimen in een
weI zeer bijzondere hoek. L.C. van Heukelom, enige firmant bij Stadnitski & Van Heukelom
en tevens commissaris bij de Amsterdamsche Bank, wilde zich in 1904 geleidelijk uit de zaken
terugtrekken. L.C. van Heukelom was sedert 1891 directeur bij de Nederlandsche Bank?" Hij
bood de directie van de Amsterdamsche Bank aan zijn relaties te vragen hun financiele
belangen onder te brengen bij die bank. In roil daarvoor moest zij zich verplichten een pro-
curatiehouder en vijf bedienden over te nemen. Beide partijen vonden elkaar op deze voor-
waarden en de ovemame was al snel beklonken.?"

4.2 Finaneiele innovaties

Het betreden van nieuwe markten, de industriele kredietverlening en het plaatsen van over-
heidsleningen brengen lastenverzwaring met zich mee. Ook de vestiging van een net van bij-
kantoren vereiste financiele inspanningen. Dit alles roept de vraag op hoe de Amsterdam-
sche Bank haar expansie en concentratie-insparmingen financierde.
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4.2.1 De deposito-obligatie

In zijn boek over de Amsterdamsche Bank constateert S. Brouwer, dat sedert 1892 zich bij
deze bank een trendbreuk aftekende. De toevertrouwde middelen namen sneller toe dan
voorheen in verhouding tot het eigen vermogen. Dat verbeterde zowel de liquiditeitspositie
van de bank als haar rentabiliteit.?" En, amper over de drempel van de nieuwe eeuw, stelde
de directie in haar jaarverslag over 1900 verheugd vast, dat ondanks een stagnerende totale
groei de gelden a deposito en de rekening-couranttegoeden een bevredigende aanwas lieten
zien.?" De bank liet deze ontwikkeling niet passief over zich heen komen, maar ontwikkelde
een actief beleid om de toestroom van deposito's te bevorderen. In een vergadering van de
Permanente Commissie van de Amsterdamsche Bank in 1901 openbaarde directeur F.S. van
Nierop plannen voor een nieuw wapen in de strijd om de gunst van het publiek,

F.S. van Nierop stelde een nieuwe vorm van lange deposito's met een verplichte looptijd van
minstens een jaar voor. De bank lOU depositobewijzen aan toonder gaan uitgeven in ronde
sommen van f 1.000,- ofveelvouden daarvan. Het papier moest de vorm aannemen van een
obligatie met halfjaarlijkse coupons tegen een rentegenot van 4% 'sjaars, De bank moest toe-
zeggen de obligaties niet op te zeggen voor een periode van vier jaar, terwijl de geldgevers
steeds konden opzeggen met een termijn van 6 maanden. Zo bleefhet karakter van het depo-
sito bewaard.?"

F.S. van Nierop voegde er nog voor de zekerheid aan toe, dat de bank volkomen liquide was
en dat de uitgifte niet noodzakelijk, maar gewenst was voor een bank als de Amsterdamsche,
al was het maar om meer deposito's aan zich te trekken. Voor de bank zouden deze deposi-
to's voor een periode van vier jaar niet opzegbaar zijn. De geldgever moest een opzegtermijn
van zes maanden in acht nemen. Het voorstel van de directie stuitte op verzet in de Perma-
nente Commissie. In de jaren '80 van de afgelopen eeuw had de Kasvereeniging ook al eens
deposito-obligaties, aflosbaar in de periode 1891-1900, uitgegeven. De uitgifte bleek al snel
een forse misrekening door de scherpe daling van de rente voor prolongaties en disconto. De
lage rente maakte de deposito-obligatie te duur voor de Kasvereeniging. De directie bracht
daartegen in, dat de Kasvereeniging slechts een beperkt werkterrein voor beleggingen bezat
en de sterke daling van de rente in geen enkele prognose voorzien was. De Amsterdamsche
Bank opereerde op een veel breder beleggingsterrein. Bovendien, zo vroeg de directeur zich
af, kon iemand zich een tijd heugen, dat o.p diamantpapier of op transacties in het buiten-
land minder dan 4% te verdienen was?708 De directie moest er wel voor waken, dat geldgevers
na aankoop van een obligatie onmiddellijk zouden opzeggen. Dit om te voorkomen, dat de
obligatiehouder voor een periode van 6 maanden 4% rente zou genieten.

Een week later werd het voorstel besproken in de Raad van Toezicht Het voornaamste
motief voor de vernieuwing was, dat tot op dat moment de groei aan lange deposito's te
bescheiden was voor een bank als de Amsterdamsche. Deze beliep slechts f 400.000,-: Ultimo
1900 stond op de balans een bedrag van ruim f 3 miljoen genoteerd. Voor de deposito's op
lange termijn zouden de geldgevers een recu aan toonder ontvangen in de vorm van deposi-
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to-obligaties. De directie wenste echter het depositokarakter van deze deposito-obligatie te
benadrukken. Beide zijden moesten het recht van wederopzegging behouden. Voor de geld-
gever stelde zij dienaangaande een periode van zes maanden voor, voor de bank een zelfde
termijn, maar niet eerder dan 1906.709 De Raad van Toezicht had problemen met de terrnijn
van lening. Deze kon bij het beleggend publiek in binnen- en buitenland wei eens de indruk
wekken, dat de bank een obligatielening uitgaf. Bovendien lOU het publiek daaruit kunnen
afleiden, dat de bank tot 1906 dringend om geld verlegen zat.?" Het opzeggingsrecht van de
zijde van de bank moest twee jaar na afgifte van het depositobewijs ingaan, wilde de Raad
accoord gaan. Zij eiste verder, dat de vergadering zich lOU uitspreken over het totaal uit te
geven bedrag. Ten slotte wilde de Raad tweemaal per jaar geinformeerd worden over de gang
van zaken. De directie verklaarde zich ermee accoord.
Hiermee was de zaak op een enkel technisch detail na rond. Dat betrof vooral de zegeling
van het depositobewijs. Navraag bij de Ontvanger van het Buitengewone Zegel leerde de
directie, dat daar geen duidelijk beeld over weI of niet zegelen bestond. De kwestie werd
daarom voorgelegd aan het Ministerie van Financien.?" Dat besliste uiteindelijk, dat het
bewijs met het effectenzegel gezegeld lOU worden. m
In eerste instantie meende de directie voor f 2 miljoen aan papier te kunnen plaatsen. De
nieuwe depositovorm yond kennelijk langzaam ingang bij het publiek. Medio 1902 waren er
nog slechts 491 biljetten a f l.000,- afgezet. Op het laatste moment had de directie besloten
de naam deposito-obligatie te wijzigen in depositobiljet om eventuele verwarring over de sta-
tus te voorkomen. Het heeft tot 1910 geduurd voordat de directie in de Permanente Cornrnis-
sie kon verklaren, dat de eerste serie van f 2 miljoen eindelijk geplaatst was. Zij achtte het
verder gewettigd, gezien de toestand op de geldmarkt, om nogmaals een serie van f 2 mil-
joen te plaatsen.""

Hoewel de deposito-obligatie een lange aanlooptijd heeft gekend, is het succes onmiskenbaar
geweest. Zowel W. Westerman als C. Eisfeld schrijven, dat de deposito-obligatie een succesvol-
Ie poging van de Nederlandse handelsbanken was om meer middelen aan te trekken.?" Dat
betekent, dat ook toen al banken snel succesvolle initiatieven van elkaar ovemamen.

4.2.2 oprichtersbewijzen

In zijn pleidooi voor het plaatsen van een nieuwe serie deposito-obligaties verwees F.S. van
Nierop ook naar het eigen vermogen van de bank. Dat beliep in 1910 f 8 miljoen aan
geplaatst kapitaal en f 4.215.000,- aan reserves. Bij zo'n groot eigen vermogen kon de bank
met een gerust hart f 4 miljoen aan deposito-obligaties uitgeven. Dat bedrag lOU de balans-
verhoudingen niet verstoren. In 1909 stond tegenover dat vermogen van f 12.215.000,- een
vreemd vermogen (deposito's plus rekening-couranttegoeden) van f 29.592.000,-. Dit geeft
een verhouding van ongeveer 1:2,5.

Het bewaken van de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen speelde eerder, in 1906,
een belangrijke rol bij het besluit om voor het eerst in de geschiedenis van de Amsterdam-
sche Bank het kapitaal te verhogen van f 6 miljoen naar f 8 miljoen. Bij S. Brouwer valt te
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lezen, dat dat de primaire reden voor de verhoging was.715 Die verhouding was in 19061:3. Bij
de voorgenomen plannen voor verhoging stuitte de directie op een haar onwelgevallig over-
blijfsel uit de oprichtingsfase. Toen was bepaald, dat de oprichters van de bank de helft van
de te emitteren aandelen tegen pari zouden mogen verwerven.?" Om deze rechten te doen
gelden waren oprichtersbewijzen uitgegeven. De directie ervoer deze bewijzen als een sta-in-
de-weg bij haar pogingen de Amsterdamsche Bank te moderniseren en haar werkterrein uit
te breiden. In een vertrouwelijk schrijven aan de Raad van Toezicht in 1910 kwam de directie
tot de volgende conclusie:

, In de uitgifte van nieuw kapitaal, zoo die noodig mocht zijn, tuordt de vennootschap dus niet belem-
merd. Alleen wanneer de Bank wu unllen overgaan de aandeelen. of activa van eene andere vennoot-
schap over te nemen tegen nieuwe aandeelen der Bank, zouden de rechten der oprichtersbewijzen op de
helft dezer aandeelen toekomend em beletsel kunnen zijn, of althans moeilykheden in den weg kunnen
leggen. ' 7J7

De opmerking van de directie, dat zij niet belemmerd werd het aandelenkapitaal te vergro-
ten, verdient enige nuancering. Immers, omdat de houders van oprichtersbewijzen nieuwe
aandelen tegen pari mochten kopen, betekende dit dat de agioreserve van de bank minder
zou toenemen. De bank had daarom voldoende reden om te pogen de oprichtersbewijzen
terug te kopen. De pogingen daartoe dateren van het begin van de 20ste eeuw.

In 1901 bracht directeur Van Nierop voor het eerst het onderwerp van een mogelijke kapi-
taalsuitbreiding ter sprake. Nu was daar nog geen behoefte aan, maar, wie weet, in de nabije
toekomst wel.?" Tijdens het overleg met de juridisch adviseurs van de bank was hij op oude
problemen gestuit.?" In 1876 was het geplaatste kapitaal verminderd van f 10 miIjoen naar
f 6 miIjoen. Konden de houders van oprichtersbewijzen hun rechten doen gelden vanaf f 6
miljoen of eerst vanaf flO miljoen? Omdat er geen oplossing voorhanden was, trad de direc-
tie ook met leden van de Raad van Toezicht uit Berlijn en Darmstadt informeel in overleg.
De directie vroeg daarom het mandaat om met de voornaamste aandeelhouder van de
Amsterdamsche Bank, de Bank fur Handel und Industrie te Darmstadt, onderhandelingen aan
te gaan en eventueel voorstellen te doen in hoeverre de bank de geldigheid van de oprich-
tersbewijzen nog zou erkennen.?" F.S. van Nierop stelde voor, dat het oprichtersbewijs bij uit-
gifte recht gaf op deelname tegen een koers van 100%, vermeerderd met het percentage dat
de reserves op dat moment uitmaakten van het kapitaal. Terugkoop van de oprichtersbewij-
zen moest gefinancierd worden uit het reservefonds.?"
Van Nierop moet een gewillig oor getroffen hebben bij de Darmstddter Bank. AI in januari
1902 kon hij de vergadering van de Raad van Toezicht meedelen, dat de Bank for Handel und
Industrie de kwestie zou bespreken met de andere belangrijke Duitse aandeelhouders, de Eltz-
bachers en de A. SchaafJhausenscher Bankverein, beide uit Keulen.?" Zoals zo vaak, stuitten de
onderhandelaars tijdens de gesprekken op.onverwachte problemen. Zo leefde er bij de Eltz-
bachers nog het oude zeer, dat zij destijds hun plaats in de Raad van Toezicht kwijtgeraakt
waren.t" De bank kocht hun medewerking door de Eltzbachers alsnog een plaats in de Raad
aan te bieden. De Oesterreichische Credit-Anstalt for Handel und Gewerbe te Wenen en de Amster-
damse firma Lippman Rosenthal & Co. zegden hun medewerking toe bij een eventuele terug-
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koop van oprichtersbewijzen, op voorwaarde dat iedere aandeelhouder in gelijke mate zou
profiteren. Bovendien eisten ze, dar aan de nieuwe regeling niet getomd werd.?" Daarmee
leek de kwestie van de oprichtersbewijzen uit de wereld.

Van terugkoop was echter in 1906 nog geen sprake. In het midden van datjaar stelde mr F.S.
van Nierop voor om, gezien 'de ontwikkelingen' vooral aan de actiefzijde, het kapitaal uit te
breiden. Brouwer schrijft in zijn boek op pagina 107, dat het hier ontwikkelingen betrof aan
de passiefzijde. De koers voor de houders van oprichtersbewijzen zou niet langer pari, maar
140% bedragen en voor de overige belangstellenden 170%.7!!5 Twee weken later herhaalde
Van Nierop zijn betoog nog eens in de Raad van Toezicht. Bedroeg het cijfer van de post
Debiteuren ultimo december 1905 1 15.551.876,35, in juni 1906 beliep het cijfer reeds
1 18.068.806,97 bij een onveranderde post Kas, Kassiers. De voorzichtigheid gebood het
bedrag aan beschikbare middelen te verhogen, waarbij Van Nierop voor kapitaalsuitbreiding
koos. m De emissie zou gaan om een bedrag van f 2 miljoen nominaal, waarvan f 1 miljoen
voor de houders van oprichtersbewijzen en 11 miljoen voor overigen.
F.S. van Nierop stelde ook voor de houders van oprichtersbewijzen te verzoeken hun aande-
len niet v66r of tijdens de uitgifte te koop aan te bieden. Wilden zij dat toch doen, dan
behoorde dat te geschieden door tussenkomst van de bank. De houders zouden dan een prijs
ontvangen waartegen de aandelen aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld werden.
Dit zou heftige schommelingen in de koers moeten tegengaan. De plaatsing van het laatste
miljoen lOU door een syndicaat moe ten gebeuren tegen een provisie van 2% over het nomi-
nale bedrag. In ruil voor hun toezegging was het houders van oprichtersbewijzen toegestaan
tot de helft van het hen statutair toekomend bedrag deel te nemen in dat syndicaat.

Volgens de Duitse commissarissen, met name de heren C. Parcus,]. Andreae en]. Kaempf,
daarin bijgevallen door S.P. van Eeghen, was het genoeg op de medewerking van de houders
van oprichtersbewijzen te hopen en te rekenen. Zij stelden van hun kant voor een syndicaat
te vormen voor het totale bedrag. Zij moesten niet aileen de plaatsing van de ene helft van de
nieuwe aandelen garanderen, maar ook de nieuwe aandelen van de houders van oprichters-
bewijzen te koop aanbieden. Ondanks tegensputteren van directeur Van Nierop werd tot
deze constructie besloten.?"

De kwestie van de oprichtersbewijzen is binnen de top van de Amsterdamsche Bank een rol
blijven spelen. Dat blijkt eens te meer uit het eerder vermelde vertrouwelijke schrijven (noot
717) uit oktober 1910. De directie beschouwde de oprichtersbewijzen als een molensteen om
de nek van een modem expansief beleid. De mogelijkheden die de statu ten boden om tot
terugkoop over te gaan, zouden hoge kosten met zich brengen. Volgens de statuten zouden
de oprichtersbewijzen 1 2.250,- per stuk gaan kosten ofwel tegen een koers van 225% ver-
kocht gaan worden, terwijl de huidige koers tussen de 140% en 150% schommelde. Er waren
785 stukken in handen van derden. Terugkoop zou de bank de somma van 11.766.250,-
gaan kosten. De directie vond een dergelijke schadeloosstelling te hoog. Zij stelde in haar
schrijven daarom voor de oprichtersbewijzen in te ruilen voor drie gewone aandelen. Dat zou
betekenen dat 2.355 nieuwe aandelen uitgegeven moesten worden. De totale kosten daarvan
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beliepen f 471.000,- en zouden ten laste van het reservefonds komen. Voor een gelijk bedrag
zouden echter ook aandelen aan de overige aandeelhouders ter beschikking gesteld moeten
worden. Dat betekende, dat het eigen vermogen met bijna een miljoen gulden zou stijgen.
Toen de directie de plannen besprak in de Raad van Toezicht, kwamen de meeste bezwaren
en tegenwerpingen van de Duitse commissarissen Kaempf en Parcus. Hun achterban had het
leeuwedeel van de oprichtersbewijzen in handen en zij vroegen zich af waarom de Amster-
damsche Bank ineens van die rechten af wilde. Zij onthielden zich van stemming, omdat zij
ook nog commissaris waren bij de Bank for Handel und Industsie. WeI verzekerden zijde verga-
dering dat de Darmstddter Bank lOU meewerken om de houders van oprichtersbewijzen over te
halen hun bewijzen in te ruilen tegen drie nieuwe aandelen Amsterdamsche Bank.?"

De heren commissarissen van de Bank fur Handel und Industrie zijn voortvarend te werk
gegaan, want nog v66r het einde van het jaar konden in diverse echelons van de bank de
tegenvoorstellen uit Duitsland besproken en geamendeerd worden. Over het algemeen
Waren de reacties positief, behalve die van de A. Schaaffhausenscher Bankverein. Die bank had
geen commissaris meer in de Raad van de Amsterdamsche Bank en zij voelde zich niet geroe-
pen om haar een plezier te doen. Zij eiste een ruil van vier nieuwe aandelen voor een oprich-
tersbewijs en weer een zetel in de Raad van Toezicht. De bank wilde deze eis besproken zien
in een bijeenkomst van houders van oprichtersbewijzen. In deze vergadering had directeur
Van Nierop zich naar eigen zeggen fel verzet tegen deze eisen. Zelfs drieenhalf aandeel was
voor hem niet echt bespreekbaar, behalve wanneer de Bank fur Handel und Industrie toezegde
daadwerkelijk alle oprichtersbewijzen in te leveren.?" Gelukkig is de bank uit Darmstadt
akkoord gegaan met deze eis van de Amsterdamsche Bank en kon de Amsterdamsche Bank
verder gaan met haar plannen voor terugkoop. Uiteindelijk ontvingen de bezitters van
oprichtersbewijzen 3,5 gewone aandelen voor elk oprichtersbewijs. De Raad van Toezicht
achtte het beter, gezien de overeengekomen ruil, nieuwe aandelen tot een bedrag van f 2
miljoen uit te geven.t" De emissie lOU plaatsvinden tegen een koers van 188%, waarbij als
voorwaarde gesteld werd, dat de houders van oprichtersbewijzen hun aandelen niet v66r 31
december 1911 op de markt mochten brengen. Deze maatregel was bedoeld om een koers-
verlagende werking tegen te gaan.75I

4.3 Samenvattisg

Een terugblik op de periode 1·900-1910leert dat de Amsterdamsche Bank tijdens dit decenni-
um een modemiseringsproces doormaakte en zich gereed maakte voor de veranderde eco-
nomische omstandigheden van de 20ste eeuw. In de eerste plaats ontwikkelde de bank in dat
kader de deposito-obligatie. Dit papier was bedoeld om de bank aant;rekkelijker te maken
voor de belegger die normaal zijn geld bijvoorbeeld naar de prolongatiemarkt bracht. Tege-
lijkertijd kreeg de bank de beschikking over meer lang vreemd vermogen. In de tweede
plaats experimenteerde de bank met het opzetten van een eigen filialennet. Aanvankelijk
gebeurde dat via het Amsterdamsche Wisselkantoor. De resultaten moeten toch zo bemoedi-
gend zijn geweest, dat met de liquidatie van het Wisselkantoor in 1907 alle agentschappen
bijkantoor van de Amsterdamsche Bank werden. Ten slotte werden de houders van oprich-
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tersbewijzen uitgekocht en hiermee werden de banden met het verleden doorgesneden.
Behalve de Bank fur Handel und Industrie, hadden de meeste Duitse banken weinig belangstel-
ling meer voor hun vroegere GrUndung. Toch konden zij door hun oprichtersbewijzen one-
venredig profiteren van het expansieve beleid van de bank. Een kapitaaluitbreiding van de
Amsterdamsche Bank kostte de bank op haar beurt steeds een deel van de agioreserve en
daarmee was het voor haar een (te) kostbare aangelegenheid. In 1911 leek de Amsterdam-
sche Bank gereed voor de 20ste eeuw en waren de voorwaarden aanwezig voor een krachtig
expansief beleid. Verrassenderwijs werd het startschot voor de nieuwe periode in het Neder-
landse bankbedrijf niet in Amsterdam, maar in Rotterdam gegeven.

5 De Rotterdamsche Bank aJs lont in het kruitvat

Het is niet mogelijk voor de Rotterdamsche Bank een gelijksoortig verhaal te construeren,
zoals boven is gebeurd voor de Amsterdamsche Bank. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
de archieven van deze bank nagenoeg vernietigd. Toch mogen we veronderstellen, dat het
beleid van de Amsterdamsche Bank niet direct uniek is geweest en dat ook bij de Rotterdam-
sche Bank ontwikkelingen gaande waren die overeenkomsten vertoonden met die in Amster-
dam. De Rotterdamsche Bank was sedert de oprichting in 1863 geteisterd door een reeks van
tegenslagen, die voortduurden tot in de jaren '80. Zo waren er de conflicten tussen leden van
de directie, problemen tussen directie en comrnissarissen in de jaren '60 en - niet te verge ten
- de Pincoffs-affaire, die losbarstte in 1879 en de bank veel verliezen bracht De bank beperk-
te zich in de jaren '80 tot de gewone bankzaken. Dat betekende dat er niet langer werd deel-
genomen in ondernemingen en dat het effectenbedrijfwerd afgestoten.?"

Opmerkingen in de jaarverslagen wijzen in de richting van zich langzaam wijzigende omstan-
digheden in de jaren '90. In het verslag over 1896 staat te lezen, dat de omzetten van de
bank, maar ook het kapitaal, 'voordeliger emplooi' had gevonden." In 1898 deed de directie
een beroep op de Raad van Comrnissarissen om voortaan te mogen deelnemen in syndicaten
die zich ten doel stelden aandelen van andere ondernemingen over te nemen en uit te
geven.>' Tot op dat moment mocht de bank slechts participeren in consortia voor obligatie-
emissies." Ten slotte kwam, voor het eerst sedert de vermiudering van het geplaatste kapitaal
in 1881, in 1898 een uitbreiding hiervan ter sprake. Het kapitaal zou verhoogd worden van
f 5 naar f 6 miljoen" Comrnissarissen gingen met beide voorstellen accoord. Aan de voor-
avond van de belangrijke fusie van 1911 werd opnieuw het vermogen van de bank met f 1,5
rniljoen verhoogd.
Het hernieuwde elan, dat geleidelijk vaardig werd in de Rotterdamsche Bank aan het begin
van de nieuwe eeuw, mag waarschijnlijk ook toegeschreven worden aan een wisseling van de
wacht. W. Westerman schreef in zijn memoires, dat de bank na de moeilijke beginjaren,
onder leiding van directeur G. van der Kors in een rustiger vaarwater terechtkwam. Volgens
Westerman was de Rotterdamsche Bank, waarbij hij in 1902 in dienst trad, 'een zeer solide,
goed geleide, groote provinciale instelling geworden'. Met het terugtreden van de oude
directieleden G. van der Kors en G. van Beusekom tussen 1905 en 1907 kwam de weg vrij
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voor een nieuw directieteam. Op voorspraak van Westerman zelf werden tot de directie toe-
gelaten rnr dr J.P. van Tienhoven en mr K. P. van der Mandele. Westerman zelf c1aimt, dat
met het aantreden van dit trio in 1910 de eigenlijke bloei van de bank een aanvang nam.""

5.1 Het ontstaan van de Rotterdamsche Bankvereeniging

De veranderingen gingen onder de nieuwe directie met gezwinde spoed van start. In de loop
van 1911, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, werden aan de deelhebbers
voorstellen gedaan tot mede-oprichting van een Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver).
Deze nieuwe naamloze vennootschap moest de belangen gaan behartigen van zowel de Rot-
terdamsche Bank als de Deposito- en Ad.miriistratiebank te Amsterdam. Volgens de directie
diende de fusie en de daarbij behorende kapitaaluitbreiding te worden gezien tegen de ach-
tergrond van een zich sterk ontwikkelende koopstad (Rotterdam), terwijl de bank een stevige
basis nodig achtte om de stap naar de hoofdstad te wagen.?" In een vertrouwelijk schrijven
aan de aandeelhouders van de Rotterdamsche Bank benadrukte de directie dat het samen-
gaan van de twee banken nodig was, gezien de snelle ontwikkelingen van hun 'koopstad'.
Vooral de ontwikkelingen op emissiegebied en het internationale wisselverkeer noopten tot
krachtdadig optreden. Dat hield ook in dat de bank aanwezig was met een vestiging in het
Nederlands centrum van geld- en wisselzaken, in Amsterdam.?" Op 1 juli 1911 lOU de bank
haar werkzaamheden in de hoofdstad aanvangen.
De diverse notariele akten geven enige bijzonderheden over de fusie tussen de Rotterdam-
sche Bank en de Deposito- en Administratiebank tot Rotterdamsche Bankvereeniging. Het
kapitaal van de nieuwe vennootschap bedroeg f 25 miljoen, verdeeld in 125.000 aandelen
van f 200,-. In eerste instantie zouden 57.500 aandelen uitgegeven worden. Hiervan gingen
er 37.500 naar de Rotterdamsche Bank en 20.000 naar de Deposito- en Adrninistratiebank.
De voistorting van die aandelen geschiedde door de inbreng van het bedrijf 'met al wat daar-
toe behoort', De Rotterdamsche Bank bracht een nominaal bedrag in van f 10.397.438,- en
de Deposito- en Administratiebank bracht een nominaal bedrag in van f 5.629.262,-. De bei-
de banken zouden de nieuwe aandelen Bankvereeniging gebruiken voor het omwisselen van
de eigen aandelen. Ten slotte werden bij notariele akte ook nog de salarissen van de leden
van de directie vastgelegd.

Zoals uit de vertrouwelijke brief van de directie blijkt, was de krachtenbundeling veroorzaakt
door de economische ontwikkelingen in Nederland. Nu was het versterken van de financiele
basis geenszins een overbodige luxe. Als we de ontwikkeling van de balanstotalen van de Rot-
terdamsche Bank vergelijken met die van haar voornaarnste concurrenten, dan blijven de
resultaten van de Rotterdammers achter bij die van de Amsterdamsche Bank en van de
Twentsche Bankvereeniging. Zij werd zelfs voorbijgestreefd door een nieuwkomer, de Incas-
so-Bank.

De Rotterdammers hebben, in hun streven aansluiting te vinden bij de economische ontwik-
keling, de zaken van meet af aan grondig aangepakt en een veelbesproken entree gemaakt in
de hoofdstad. Tijdens een vergadering op ijuli 1911 deelde de directie de verzamelde com-
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Tabel 26 Balanstotalen van vier grote Nederlandse handelsbanken, 1898-1908

(bedragen x f 1 mln)

1898
1903
1908

Rotterdamsdu
Bank

19,502
21,666
23,438

Amsterdamsthe
Bank
30,294
34,820
45,003

Twentsche
Bank

47,600
71,468
87,480

Incasso
Bank

10,100
15,332
26,100

Bron: Jaarverslagen

missarissen mee, dat de Robaver de bankiersfirma Determeyer, Weslingh en Zoon had over-
genomen.t" De Rotterdammers waren er niet alleen op uit vaste voet te krijgen in Amster-
dam, maar ze wensten ook toegang tot de beurs. Via overname van deze firma kon de Roba-
ver lid worden van de Vereeniging voor den Effectenhandel. Deze manoeuvre van de
Robaver komt overeen met wat KE. Born schrijft:

, Of course, the banks also pursued mergers in order to acquire new customers and business connec-
tions. This tended to be the strategy particularly when a bank wished to move into another important
banking centre; in this case it would try to take over a long-established bank and its clientele. ' 741

In de 'Schets van de economische geschiedenis' (1.1) is al gezegd, dat de Nederlandse econo-
mie in een stroomversnelling was geraakt sedert 1895. Dit leidde bij veel bedrijven tot een
grotere kapitaalvraag, maar door de groei van het aantal NV's nam ook het aantal emissies
toe. Enige cijfers mogen dit duidelijk maken. Volgens JA de Jonge verdubbelde het aantal
naarnloze vennootschappen in de Nederl~dse nijverheid tussen 1895 en 1908 van ruim 400
naar bijna 900.741 Ongeveer in dezelfde peri ode emitteerde het Nederlandse bedrijfsleven
voor gemiddeld f 100 miljoen aan effecten per jaar.?"
Uit laatstgenoemde cijfers wordt duidelijk dat de emissiemarkt voor binnenlandse waardepa-
pieren een aantrekkelijke markt werd. Blijkbaar was dit ook het geval voor de Rotterdarnsche
Bank. Tegelijkertijd mag aangenomen worden, dat het grootste deel van de koek voor de
grootste en sterkste banken lOU zijn. Fusies en ovemames lagen dus voor de hand. Dat de
Rotterdamsche Bank hierbij het oog liet val1en op een effectenbank als de Deposito- en
Administratiebank, is ook begrijpelijk. Banken, en dus ook de nieuwe Robaver, hadden in
deze jaren nog weinig belangstelling voor het binnenlandse industriele effect. De voorkeur
ging uit naar veilige beleggingen als (staats)obligaties en pandbrieven, zoals uit tabel 27 dui-
delijk wordt. De totale effectenportefeuille bestond voor niet minder dan 49% uit obligaties
en pandbrieven. De post 'Aandelen van binnenlandse ondernemingen' was slechts 2,6%.

Ultimo 1913 beliep de post 'Aandelen van binnenlandse ondememingen' echter al
f 845.063,-.744 Toch mag uit de groeiende belangstelling niet afgeleid worden, dat een bank
als de Robaver een actief beleggingsbeleid voerde. Integendeel, nog in 1911 liet de directie
weten, dat de Robaver niet echt geinteresseerd was in het ovememen van emissies, maar
slechts in guichetemissies. In deze uitlating vallen nog sporen uit het verleden te beluisteren.
Immers, in 1888 verdween de post 'Effecten' van de balans in het kader van een beleid,
gericht op gewone bankzaken.?"
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Tabe127 Effectenportefeuille Robaver ultimo 1911

staatsobligaties
aandelen in financiele instellingen
pandbrieven van hypotheekbanken
obligaties van binnenlandse ondememingen
aandelen van binnenlandse ondememingen
obligaties van buitenlandse ondememingen
aandelen van buitenlandse ondememingen
aandelen in cultuurondememingen

f 470.163,61
f 538.950,-
f 174.845,84
f 306.982,51
f 51.030,-
f 34.926,93
f 159.938,87
f 246.666,25

totaal f 1.983.504,01

Bron: Jaarverslag Robaver 1911

5.2 Rotterdam versus Amsterdam

5.2.1 Determeyer, Weslingh & Zoon

De Rotterdammers hebben er bij de planning van hun overstap naar Amsterdam van het
begin af aan rekening mee gehouden, dat de hoofdstedelijke financiele kringen weinig inge-
nomen zouden zijn met de komst van concurrentie uit de Maasstad. Tijdens een vergadering
met de Raad van Toezicht op 1 juli 1911 maakte Westerman de voorwaarden bekend voor
overname van Determeyer, Weslingh & Zoon. De nieuwe combinatie was met terugwerkende
kracht op 1januari 1911 van start gegaan. Uit de mededelingen blijkt verder, dat de Rotter-
dammers totale zeggenschap over Determeyer wensten.

Volgens president Westerman was het dienstverband van de firmanten A. Fock en mr C].
den Tex Bondt met ingang van 1juli opgezegd. Voor de buitenwereld zouden zij echter tot
1 januari 1912 bij de firma blijven.?" Met de buitenwereld bedoelde W. Westerman de
Amsterdammers. De vrees gezichtsverlies te lijden had tot gevolg, dat de heren Fock en Den
Tex Bondt ook nog in 1912 lid zonder bevoegdheden bleven van de firma.?" In de tussentijd
dienden de heren firmanten zich te beijveren om zoveel mogelijk de oude relaties voor de
Robaver te bewaren. Tegelijkertijd werd een concurrentiebeding opgesteld. De firmanten
zouden de Robaver geen concurrentie aandoen. In ruil daarvoor ontvingen de oud-firman-
ten hun vennootschappelijk kapitaal, plus als salaris ieder afzonderlijk elke drie maanden
f 2.500,-.748

Het eerste resultaat van de nieuwe samenstelling had zich reeds in een lidmaatschap van de
Robaver van de Vereeniging voor den Effectenhandel vertaald, waardoor de Rotterdammers
rechtstreeks toegang kregen tot de Amsterdamse Beurs. De Robaver werd geen lid, maar de
Rotterdamse firmanten van de Amsterdamse firma weI: de heren W. Westerman, J.P. van
Tienhoven en AJ. Brandt werden gedelegeerd commissaris.

In zijn memoires hekelde later W. Westerman, zelf een Amsterdammer van geboorte, nog de
houding van de hoofdstedelijke bankierskringen, voor wie de Robaver nimmer 'persona grata'
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is geworden.?" Zij zouden er niet voor teruggeschrokken zijn kwalijke praatjes over de Bank-
vereeniging in omloop te brengen. In het conunentaar van W. Westerman weerspiegelt zich
de economische rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam. De Maasstad maakte sedert 1870
een onstuimige groei door, die in de hoofdstad veel indruk maakte. Daar groeide de vrees,
dat de stad ook op die terreinen die typisch Amsterdams waren, overvleugeld zou worden
door de Rotterdammers.?" Volgens De Vries wekte de expansie van de Robaver bij veel con-
currerende banken, niet aileen in Amsterdam, animositeit op. De slogan 'de Amstel moet
geen Maaswater hebben' getuigt daarvan. De wrevel werd deels ingegeven door het gedrag
van de Robaver, die er niet voor terugschrok clienten van zusterinstellingen te benaderen.
Daarnaast groeide over de jaren twijfel over de solvabiliteit van de bank in de Maasstad.?"

5.2.2 Labouchere Oyens en Co. 's Bank

De Rotterdammers hebben zich na de overname van Determeyer, Weslingh & Zoon bijna
onmiddellijk weer op het overnamepad begeven. Nauwelijks waren de hoofdstedelingen
bekomen van de Maasstedelijke mars op Amsterdam, of hun wachtte weer een nieuwe verras-
sing. In september 1913 werden in de vergadering van de Raad van Commissarissen van de
Robaver nieuwe voorstellen besproken met de bedoeling de positie van de bank in Amster-
dam te versterken. Het be1angrijkste punt op de agenda was ongetwijfeld de overname van
Labouchere Oyens en Co.'s Bank (L.O.C.B.). M. Najork van Labouchere zou toetreden tot
de directie van de Robaver tegen een salaris van f 1.500,- per maand, terwijl G.H. de Marez
Oyens en K van Lennep, samen met drie commissarissen van de L.O.C.B., toe zouden treden
tot de Raad van Commissarissen.?" In de nieuwe directie nam W. Westerman als president-
directeur de eerste plaats in. De overige directieleden namen een onderling gelijkwaardige
positie in. Slechts in bijzondere gevailen zou hiervan afgeweken worden.l"

De ovemame zou plaatsvinden door een aandelenruil, waarbij f 5.000,- aandelen Labouche-
re Oyens en Co.'s Bank omgewisseld konden worden tegen f 4.000,- aandelen Robaver. De
directie schatte, dat de kosten voor de hele operatie een emissie van f 5 miljoen nieuwe aan-
delen noodzakelijk maakte, nog afgezien van de f 5 a f 10 miljoen die toch al nodig zouden
zijn voor de uitbreiding van zaken van de bank. De financiering van het geheel zou volgens
de directie opnieuw een emissie noodzakelijk maken. Er waren reeds contacten met de rela-
ties in Frankrijk opgenomen en de Societe Generale te Parijs had al haar medewerking toege-
zegd voor de vorming van een consortium.P' Uiteindelijk zou de Robaver voor overname van
Labouchere voor een bedrag van f 4,8 miljoen aan nieuwe aandelen plaatsen, terwijl er voor
f 200.000,- aandelen onderhands geplaatst werden.?" De hele aandelentransactie leverde de
Robaver een boekagio van f 1,2 miljoen.>
En passant stelde de directie voor een personele unie met de Nederlandsch-Indische Handels-
bank aan te gaan. In deze constructie kon G.H. de Marez Oyens daar directeur worden en de
zittende man aldaar, Th. J. van Haren Noman, kreeg een plaats in de directie van de Roba-
ver. Commissaris CJ. den Tex Bondt van de Nederlandsch-Indische Handelsbank kon tot de
Rotterdamse Raad van Commissarissen toetreden.?"
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Met de ovemame van Labouchere Oyens en Co.'s Bank in 1913 had de directie van de Roba-
ver behalve het versterken van de eigen positie in Amsterdam nog een ander oogmerk, name-
lijk het profiteren van de contacten van die bank in binnen- en buitenland. De Robaver
kwam zodoende in contact met het Holland-La Plata Concern.?" Beide instellingen koester-
den ieder afzonderlijk plannen voor het oprichten van een bank in Zuid-Amerika. Door de
L.O.C.B. konden beide hun krachten bundelen en dat gaf op 28 maart 1914 de stoot tot de
oprichting van de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika met hoofdkantoren in Buenos Aires
en Amsterdam.?" Het kantoor in Amsterdam kwam onder leiding van W.CJ. den Tex Bondt
te staan.?" Het is beslist niet ondenkbaar, dat Robaver juist door Labouchere hiervan op de
hoogte gesteld werd. De bank deed regelmatig zaken met haar, zoals in 1911, toen de Roba-
ver in een syndicaat met de Amsterdamsche Bank en Labouchere f 300.000,- 6% preferente
aandelen Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken ovemam en plaatste.?"

Onder de vele deelnemers in het kapitaal van de nieuwe bank beyond zich ook de Koninklij-
ke Hollandsche Lloyd. Daarachter ging de Nederlandsche Handel-Maatschappij schuil, merk-
te W. Westerman misschien ten overvloede Op.762Een andere relatie die de Rotterdammers
overhielden aan de ovemame, was de firma Goldman Sachs & Co. te New York. Labouchere
en de New Yorkers verleenden gezamenlijk kredieten aan tabakshandelaren. W. Westerman
gaf er echter de voorkeur aan niet meer in die kredietverlening te participeren, maar recht-
streeks kredieten te verstrekken aan Goldman Sachs & CO.763 Een andere, interessante relatie
die de Rotterdarnmers aan de overname overhielden, was Philips. In het najaar van 1912
emitteerde Labouchere Oyens en Co.'s Bank voor een bedrag van f 2,25 miljoen aan cumula-
tief preferente aandelen, nadat in eerste instantie de Twentsche Bankvereeniging haar mede-
werking aan deze emissie geweigerd had.?"

5.3 Emissies

Hetovernemen van Labouchere Oyens & Co.'s Bank bleek voor Robaver een kostbare aange-
legenheid. Het noopte de bank zelfs tot een emissie. De directie liet echter terzelfder tijd
weten, dat verdere expansie van de Robaver het aantrekken van kapitaal noodzakelijk maak-
teoBij het plaatsen van de eigen aandelenemissies ging de Robaver op een afwijkende manier
te werk. Het motief hiervoor was waarschijnlijk wantrouwen tegen en beduchtheid voor de
Amsterdamse geldmannen.
De leiding van de bank leefde in eerste instantie in de veronderstelling dat een aandelen-
emissie van f 2,5 miljoen voldoende zou zijn voor de vestiging van Robaver in Amsterdam. AI
snel groeide de overtuiging, dat dit op termijn zeker een te gering bedrag lOU zijn. In sep-
tember 1911, amper twee maanden na de emissie, concludeerde het Comite uit de Raad van
Commissarissen uit de Robaver, dat er scheefgroei in de balansverhoudingen dreigde. De
debiteurenpost wees een bedrag van f 31 miljoen aan, terwijl het eigen vermogen f 17 mil-
joen bedroeg.?" In maart 1912 bevestigden voorlopige balanscijfers de indruk van september.
De activiteiten in Amsterdam en in Rotterdam lagen op een niveau, dat een kapitaalvermeer-
dering van zeker f 6 miljoen rechtvaardig was:
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'Kapitaal en reserves dekken toch ter nauwer nood het bedrag, dat is vastgelegd in wel is waar op- en
ajloaprente, maar op geen enkele wijze te verleevendigen crediet, zoodat de Directie in de laatste maan-
den verschillende when heeft gemeend te moeten Laten loopen om zich niet te sterk te engageren. ' 766

De directie voerde nog meer deugdelijke argumenten aan. Volgens Westerman zou het niet
goed zijn voor de standing van de bank in Amsterdam, indien de bank daar als geldnemer in
plaats van als geldgever zou optreden. Daarnaast was in 1911 en 1912 de lucht in Europa vol
oorlogsgeruchten. In zo'n situatie deed een bank er goed aan de liquiditeit in de gaten te
houden, te meer daar Westerman bang was voor tegenwerking uit Amsterdam. Die zou tot
uitdrukking kunnen komen in een minder gemakkelijk disconteren van de accepten van de
bank. Met enig gevoel voor dramatiek concludeerde Westerman, dat de bank haar kracht
moest vinden in haar isolement.?"
De directie verwoordde ook nog de intemationale ambitie van de Robaver in haar argumen-
tatie en ook dat kostte geld. De bank wilde graag participeren in intemationale ernissiecon-
sortia. Met dat oogmerk meende de directie, dat het beter was niet in Nederland (Amster-
dam) te emitteren, maar in Parijs. Daartoe was reeds contact opgenomen met een Parijse
bankiersgroep onder leiding van de firma 1. Hirsch & Co., die zich in principe bereid had
getoond om nominaal f 5 rniljoen aandelen over te nemen tegen een koers van 135%. Tege-
lijkertijd zou de Robaver een notering krijgen op de beurs aldaar.?" Uiteindelijk zou rnr J.P.
van Tienhoven de onderhandelingen met 'La Sociiti Generale pour favoriser le diveloppement du
Commerce et l1ndustrie en France' en 'La Sociiti Francoise de Banque et des Depots' voeren. Overi-
gens stortte de bank zich niet hals over kop in intemationale consortia. In 1914 bereikte de
directie een aanbod vanuit Parijs om deel te nemen in een lening aan de stad Adrianopel.
Op advies van comrnissarissen werd van deelname afgezien. Niet elk ernissiehuis was van een
eersteklas standing. 769

AI tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 27 maart konJ.P. van Tienho-
yen no meedelen, dat de Franse banken met succces een syndicaat hadden gevormd tot over-
name en plaatsing van de aandelen. In ruil voor de Franse medewerking namen de Parijze-
naars aanvankelijk genoegen met de bankier Henri Bousquet als lid van de Raad van
Commissarissen, maar uiteindelijk werd er nog een tweede comrnissaris benoemd, de heer H.
Poirier." Het succes van de Franse ernissie betekende een grote opluchting voor de directie.
Nu hoefde nog slechts f 1 rniljoen aandelen in Nederland geplaatst te worden. Indien de uit-
gifte van f 5 rniljoen daar, om wat voor reden dan ook, mislukt was, dan had in Nederland
een emissie van ten hoogste f 3 miljoen plaatsgevonden.?" De directie was zich terdege van
de beperkingen van Amsterdam bewust. In de eerste plaats was daar de aversie tegen de Rot-
terdanuners en in de tweede plaats had de bank medio 1911 nog voor f 2,5 rniljoen aan aan-
delen geemitteerd. Een nieuwe uitgifte kon een negatieve indruk maken op het beleggend
publiek.

5.4 De provincie lonkt

Bij de aankondiging van de ovemame van Labouchere Oyens & Co.'s bank in de Raad van
Comrnissarissen, deelde W. Westerman zijn gehoor mee, dat naast geld voor dit samengaan
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de overige activiteiten van de bank ook meer geld vroegen. In deze paragraaf zal de aandacht
uitgaan naar het optreden van de Robaver in de provincie.
Reeds in 1912 nam de bank in Friesland de A. Bloembergen & Zoonen Bank over. Deze bank
was in financiele problemen geraakt door malversaties van een commissionair uit Amster-
dam. Nader onderzoek had echter uitgewezen dat de bank wei degelijk toekomst had, maar
dat reorganisatie onvermijdelijk was. De Rotterdammers hadden reeds een reddingsplan
opgesteld, dat de goedkeuring van de Nederlandsche Bank had gekregen.?" Het blijven func-
tioneren van de bank zou de Robaver een aantrekkelijke (incasso)relatie in dat deel van
Nederland opleveren. Een opvallend onderdeel van het reddingsplan was het verdwijnen van
de familie Bloembergen uit de top van het bedrijf. Het beheer van de bank werd aan derden
toevertrouwd, en wei aan de heer Geesink, directeur van het Utrechtse filiaal van de Amster-
damsche Bank.
De gezondmaking van de bank hield in, dat, omdat het aandelenkapitaal als verloren
beschouwd moest worden, de oude aandelen van de bezitters a pari gekocht werden plus uit-
reiking aan de Robaver van winstbewijzen. De koopsom zou gestort worden in de kas van de
bank en worden aangewend om de dubieuze posten af te dekken. In het nieuwe aandelenka-
pitaal namen drie partijen deel: de Robaver voor f 150.000,-, de familie Bloembergen voor
een zelfde bedrag en de voomaamste schuldeiser van de Friese Bank, de Ontvang- en Betaal-
kas, voor f 200.000,-. In deze constructie had geen van de partijen de meerderheid, maar
kon de Robaver dankzij het bezit van de winstbewijzen wei het merendeel van de winst voor
zich opeisen.?'
In dezelfde periode, dat de Rotterdamsche Bank werkte aan de gezondmaking en overname
van de A. Bloembergen en Zoonen Bank, werd in Friesland hard gewerkt aan de oprichting
van een nieuwe bank: de Cooperatieve Zuivelbank. Deze bank opende op 2 juni 1913 haar
deuren. Zij stond onder leiding van Tjisse Kuperus, de eerste van drie generaties Kuperus die
leiding zou geven aan de bank.?" In 1968 werd de naam gewijzigd in Friesland Bank. Zij is
nog steeds een van de weinige zelfstandige klein ere banken in Nederland.

De betrokkenheid van de Robaver bij de A. Bloembergen & Zoonen's Bank uitte zich nog op
een andere manier. Bij de bespreking van de halfjaarcijfers kwam natuurlijk ook Friesland ter
sprake. Een client van Bloembergen, de firma Hartelust in ijzerwaren, had een te grote
schuld. De bank zag wei een oplossing. De firma moest samengaan met een branchegenoot,
de firma Van Enthoven. Er zou een nieuwe naamloze vennootschap gevormd worden met
deelneming van de Robaver, in ruil waarvoor zij een plaats in de Raad van Commissarissen
ontving.?"
Het reconstrueren van bedrijven binnen en buiten de bankwereld was een geregelde activi-
teit van de Robaver in de jaren na 1911. In 1913 maakte de bank deel uit van een syndicaat,
dat de fusie tussen de Utrechtse Credietbank en de Bank van Huydecoper en Van Dielen
voorbereidde. Enkele maanden tevoren was de bank geinvolveerd bij de ornzetting van de
handelsfirrna L.E. Tels en Co. in een naamloze vennootschap mer een kapitaal van f 2,5 mil-
joen, onderverdeeld in 2.500 aandelen. Daarvan zouden 1.500 op voorhand worden uitgege-
yen. De twee firmanten kochten e.r zelf 600 en de bank zelf nam 900 aandelen a pari om op
de markt te plaatsen. De koers van de uitgifte zou door de bank zelf vastgesteld worden, maar
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ook aIle daarmee samenhangende kosten kwamen voor haar rekening. De bank nam de
emissie van nominaal f 900.000,- aandelen over, maar haar risico zou echter beperkt blijven
tot 2% ofwel f 18.000,-. De twee firmanten, directeuren in de nieuwe constructie, garandeer-
den aandeelhouders de eerste drie jaren een dividend van minstens 8%.777De hele operatie
leverde de bank een bevredigende winst van f 40.000,- Op.778
Het ondersteunen of overnemen van (noodlijdende) banken moet onderdeel van een wel-
overwogen strategie van de leiding van de Robaver geweest zijn om een netwerk op te bou-
wen. In 1914 besloot de directie tot een overname van de Schiedamsche Bankvereeniging in
het kader van het zogenoemde stadsfilialensysteem. In Schiedam, maar ook in Delfshaven,
moest een bijkantoor van de bank komen.?"

6 De Amsterdamse reactie

In het voorafgaande hebben wij bij herhaling kunnen lezen, dat de leiding van de Robaver
op een allesbehalve vriendelijk en hartelijk welkom in de hoofdstad rekende. De toenmalige
president Westerman heeft zich in zijn memoires verbitterd uitgelaten over de houding van
de hoofdstedelijke financiele kringen. Een voorbeeld van een a1s pesterij ervaren incident
was de houding van de Amsterdamse Beurs in het oorlogsjaar 1915. De Beurs weigerde note-
ring van Van den Bergh Ltd. notes (kortlopende obligaties), omdat er geen goedkeurende
verklaring van de vergadering van aandeelhouders voorhanden was. De Amsterdarnmers gin-
gen er gemakshalve aan voorbij, dat de oorlog een vergadering van aandeelhouders onmoge-
lijk maakte.?"
In het hierna volgende zullen we vooral aandacht besteden aan de zake1ijke reactie van de
Amsterdamsche Bank op het expansieve gedrag van de Maasstedelingen.

Wie zich de vraag stelt hoe een bank als de Amsterdamsche Bank reageerde op de con curren-
tie uit onverwachte hoek, valt het in de eerste plaats op, dat er geruime tijd niet over de nieu-
we concurrentie gerept is. Ongeveer eenjaar na de komst van de Robaver, halverwege 1912,
kwam, tijdens een vergadering van de Permanente Commissie van de Amsterdamsche Bank,
de gewijzigde situatie in de hoofdstad ter sprake.?" Het onderwerp van gesprek was een
mogelijke uitbreiding van het kapitaal. Volgens de directie waren er drie belangrijke argu-
menten voor een emissie aan te voeren:

a. De beste relaties van de bank vroegen steeds hogere kredieten. Op dat moment stond op
zes rekeningen niet minder dan f 8 miljoen uit en dat terwijl het overige bedrijf ook steeds
meer middelen begon te vragen.

b. Het bedrag aan deposito's groeide niet langer. Voor de belegger was het anno 1912 aan-
trekkelijker deze gelden op de prolongatiemarkt aan te bieden. Daar was het rentegenot
hoger.

c. Als laatste argument werd de steeds feller wordende concurrentie in de hoofdstad aange-
voerd. Het kan niet anders of de directie doelde hier op de Robaver.
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De directie dacht, dat het verstandig lOU zijn de verhoging van het kapitaal met f 5 miljoen
in twee tranches op de markt te brengen. Het bedrag mocht dan gezien een te verwachten
ovemame van een bank niet al te imponerend zijn, maar daar stonden voordelen tegenover.
Emissie van het bedrag in een keer zou een koersdrukkend effect kunnen hebben. Boven-
dien mocht niet uit het oog verloren worden, dat de laatste uitgifte nog geen twee jaar gele-
den had plaatsgevonden.?" Te veel en te snel in te korte tijd emitteren kon de belegger wan-
trouwig maken. Deze zorgen bleken echter ongegrond, want nog v66r het einde van 1913
waren beide tranches met succes uitgegeven.?"
Een onverwacht bijkomend probleem bij de kapitaalsverhoging werd door voorzitter L.C. van
Heukelom ter tafel gebracht. De sterke verhoging van het kapitaal hield automatisch een
evenredige verhoging van het tantieme van commissarissen in. Directeur Van Nierop had aan
de Permanente Commissie daarom in eerste instantie voorgesteld het tantieme aan een maxi-
mum te binden, los van het resultaat van de bank. In het nieuwe voorstel was de vergoeding
voor de leden van de Permanente Commissie gesteld op f 2.000,- per jaar. Voor de zittende
leden werd dat bedrag bepaald op het gemiddelde van de laatste zes jaar. De leden van de
Raad van Toezicht zouden 2,5% van de overwinst ontvangen. De laatste zes jaar was een ver-
goeding als tantieme genoten van gemiddeld f 63.000,- per jaar door de Raad van Toezicht.
Er werd verwacht, dat de overwinst bij de laatste kapitaalverhoging bij een dividend van 9,5%
lOU toenemen tot f 1,2 miljoen. De directie stelde daarom voor het tantieme vast te stellen
op 5% van het dividendbedrag in plaats van het te koppelen aan de overwinst zoals eerder
het geval was. De vergoeding lOU op basis van de nieuwe regeling lo rond de f 60.000,- bela-
pen.?" Met deze regeling was het belang van de commissaris veiliggesteld.

De directie motiveerde haar verzoek om kapitaaluitbreiding met een verwijzing naar de
oplaaiende concurrentie en de steeds grotere kredietvraag bij clienten, Een voorbeeld van
een steeds van een steeds meer krediet vragende klant was de N.V. Anton Jurgens Vereenigde
Fabrieken, die haar doorlopend blanco krediet van f 350.000,- verhoogd wenste te zien tot
f 500.000,- in afwachting van de uitgifte van nieuwe preferente aandelen.?" Een andere grote
client die de bank niet graag lOU zien vertrekken, was Van den Bergh Ltd. te Rotterdam. In
1910 verlangde dit bedrijf, dat het krediet van f 400.000,- tegen borgstelling van de heren
Van den Bergh omgezet werd in een gelijkluidend blanco krediet. De directie stemde hier-
mee in, omdat uit de balans bleek, dat de beschikbare activa de opeisbare passiva met
f 700.000,- overtroffen.I"

Er zijn meer voorbeelden van de scherp oplaaiende con curren tie, bijvoorbeeld dat van de fir-
ma AS. van Wegel te Antwerpen. Deze firma genoot bij de Amsterdamsche Bank een blanco
krediet van f 120.000,- en een krediet van f 130.000,- tegen onderpand van fondsen en wis-
sels. Op 30juli 1913 wees het debetcijfer een bedrag aan van f 579.000,-, waarvan f 365.000,-
gedekt was en er bleef een ongedekte blanco debetstand van f 214.000,-, aanzien1ijk meer
dan de toegestane limiet. De directie overwoog om de limiet tot f 400.000,- op te voeren,
omdat de heer Van Wegel ongevraagd door de RotterdamscheBankvereeniging was bena-
derd met een aanbod voor mime kredietfaciliteiten voor zijn firma.?" Toch was de bank niet
altijd bereid om met het oog op de concurrentie toe te geven aan de verlangens van elke
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client. Ultimo 1911 was er een verzoek van de Liquidatiekas bij de directie binnengekomen
om voortaan cailgeld zonder onderpand van celen van de bank te mogen ontvangen. De
directie voelde daar weinig voor, maar vroeg zich af of de concurrentie in dezen welIicht cou-
lanter optrad, zeker nu cailgeld moeilijker te plaatsen was. De Permanente Commissie steun-
de de directie in haar afwijzing. De Liquidatiekas was geen bank en het verlenen van cailgeld
zonder celen verschafte de kas concurrentievoordeel boven andere instellingen.?"

6.1 De Amsterdamsche Bank en de provincie

Niet aileen de aanwezigheid van de Rotterdammers in Amsterdam, maar ook de overnames
door de Robaver in de provincie dwong de Amsterdamsche Bank tot een gewijzigde houding.
In een eerder stadium werd melding gemaakt van de ambivalente gevoelens binnen de top
van de Amsterdamsche Bank tegenover de vestiging van bijkantoren buiten de hoofdstad. Na
1911 was dit geen punt van discussie meer. De vraag restte nog slechts wat de beste plaatsen
waren.
Het eerste bewijs voor de nieuwe opstelling liet niet aI te lang op zich wachten. In 1912 had
de Rotterdamsche Bankvereeniging de helpende hand geboden aan de in financiele nood
verkerende A. Bloembergen & Zoonen Bank, nadat eerder de Amsterdamsche Bank steun
had geweigerd. In 1913 merkte Van Nierop enigszins zuur op, dat dit een dure fout was
geweest van de Amsterdammers. Het had de bank slechts nadeel opgeleverd. Sinds de reor-
ganisatie van de Bloembergen Bank was een fors bedrag aan effecten- en wisselzaken verier
ren gegaan voor zijn bank.?" Het zou het beste zijn om een eigen vestiging in Friesland te
hebben, maar er mochten geen overhaaste stappen genomen worden. Bij het bespreken van
de mogelijkheden daartoe werd nuchter vastgesteld dat men moest oppassen met een vesti-
ging in welke vorm dan ook. Dat zou de gevoelens van regionaaI chauvinisme kunnen kwet-
sen, met als gevolg een nog groter verlies aan relaties in die provincie. De Friezen zouden er
wel eens de voorkeur aan kunnen geven zaken te doen met banken en insteI1ingen die niet
direct in de provincie zelf met eigen vestigingen concurreerden. Belangrijke Friese banken
naast Bloembergen waren in die jaren: Gebroeders Mispelblom Beijer, de Friesche Handels-
bank, de Leeuwarder Bankvereeniging, de Erven B.L.C. de Haan's Bank en Gebroeders
Kingma.?"

Het was het beste dezelfde weg te bewandelen als de Robaver en een plaatselijke of region ale
bank over te nemen. De directie was inrniddels in contact getreden met de firma Ten Cate
Fennema & Alma. Deze firma zou een NV moeten worden met een startkapitaaI van
f 200.000,-, waarvan de Amsterdamsche Bank f 120.000,- voor haar rekening nam. De direc-
tie zou gevormd moeten worden door een lid van de zittende firmanten en door iemand,
aangewezen door de bank. De nieuwe NV moest op 1 maart 1914 van start gaan. Hoewel men
binnen de Permanente Commissie van het nut van een kantoor in Friesland doordrongen
was, betekende dat geenszins, dat er overhaast en onvoorzichtig gehandeld werd. Controle
van de boeken had het beeld opgeleverd van een weinig winstgevende firma. Ook de plaats
van vestiging, Sneek, werd kritisch beschouwd en er werd vastgesteld dat er weinig handel en
industrie was. Was het wei zinvol in zo'n stadje een experiment te beginnen tegen zulke hoge
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kosten en geringe winstkansen? Binnen de Pennanente Commissie bestond er twijfel aan de
wijsheid van een dergelijke besluit voor een vestiging en de directie legde zich er voorlopig
bij neer.?" Maar een halfjaar later kwam zij op deze zaak terug. In de op te richten naamloze
vennootschap Ten Cate Fennema & Alma met een kapitaal van f 175.000,- tot f 200.000,-
zou de Amsterdamsche Bank deelnemen voor een bedrag van f 50.000,-. De Pennanente
Commissie gaf onder deze omstandigheden haar verzet op en op 1 maart 1915 ging de nieu-
we naamloze vennootschap van start 792

Het motief bij uitstek voor de Amsterdamsche Bank om het Rotterdamse voorbeeld te volgen
was de vrees aantrekkelijke opdrachten uit de provincie mis te lopen, maar niet aileen daar.
Het doen en laten van de Robaver bleef in deze jaren in Amsterdam onderwerp van gesprek.
Vooral de overname van Labouchere Oyens en Co.'s Bank in september 1913 deed veel stof
opwaaien. Een maand na dit wapenfeit belegde Van Nierop een aantal vergaderingen met als
voornaamste agendapunt de expansie van de Robaver binnen en buiten Amsterdam en de
mogelijke reactie van de Amsterdamsche Bank. Een afdoend antwoord was dringend gebo-
den, zo meende de president. Tijdens overleg in de Permanente Commissie wees hij op het
concurrentievoordeel van de Robaver. Deze bank had thans kantoren in de twee belangrijk-
ste steden van Nederland. Voor de huidige relaties, maar zeker voor mogelijke toekomstige,
zou dit gegeven voldoende kunnen zijn om met de Rotterdammers in zee te gaan. Trouwens,
de scherpe concurrentie van de Maasstedelingen deed zich al gevoelen op velerlei terreinen
in de hoofdstad. De Amsterdammers moesten daarom snel met een gepast antwoord komen
en wat lag meer voor de hand dan het openen van een eigen kantoor in de Maasstadr?"
De kwestie moet een hoge prioriteit voor Van Nierop hebben gehad, want amper een week
later, 16 oktober, kwam dit voorstel al ter sprake in de Raad van Toezicht. In zijn inleiding
wees de president op degebeurtenissen sinds de fusie tusseIi de Rotterdamsche Bank en de
Deposito- en Administratiebank. Hij bracht de diverse overnames door de Robaver in de pro-
vincie en in Amsterdam zelf in herinnering, met als voorlopig hoogtepunt de overname van
Labouchere Oyens en Co.'s Bank in de hoofdstad. Daarnaast memoreerde hij de sterke kapi-
taalgroei bij de Robaver. In zijn ogen waren daarom twee zaken urgent: de tweede tranche
van f 2,5 miljoen, die nog in portefeuille zat, moest sne! geemitteerd worden. Een kantoor
van de Amsterdamsche Bank in Rotterdam was dringend gewenst, zelfs indien men kon ver-
wachten, dat een vestiging daar niet snel winst zou opbrengen.
De voorstellen ontmoetten veel instemming, maar ook werd gewezen op mogelijke proble-
men. AI jaren onderhield de bank hartelijke en zakelijke relaties met de firma Mees en
Zoonen in de Maasstad. Hoe zou dit kassierskantoor reageren op de komst van de Amster-
dammers naar Rotterdam? Hierop nam commissaris Hintzen, lid van Mees en Zoonen, het
woord. Hij onderstreepte in zijn toespraak het groeiende be!ang van rijn stad met haar
haven, scheepvaart, handel en industrie. De Amsterdamsche Bank kon zich niet veroorloven
afwezig te zijn. Volgens commissaris Hintzen probeerde de Robaver door een harde concur-
rentiestrijd in het hele land zoveel mogelijk zaken aan rich te trekken. Het werd tijd, dat die
bank een koek]e van eigen deeg kreeg. Met andere woorden, Mees en Zoonen had geen
enkel bezwaar. Hintzen vroeg zich wei af, of zijn huis onder die nieuwe omstandigheden nog
wei commissaris zou kunnen blijven bij de Amsterdamsche Bank. Na deze woorden werd
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Hintzen onthaald op een hartelijk applaus van zijn mede-cornmissarissen; een zeldzaam spon-
tane en daarom veelzeggende reactie.?" C.H. Hintzen is overigens tot 1932 commissaris bij de
Amsterdamsche Bank gebleven.

Van Nierop drong vervolgens aan op spoed. De Permanente Commissie moest zich belasten
met de voorbereidingen, zodat men in Rotterdam in 1914 al van start kon gaan. Ailereerst
diende de emissie plaats te vinden tegen een koers van 170%. In het prospectus lOU echter
niet vermeld worden dat de opbrengst bestemd was voor een kantoor in de Maasstad.?" Vol-
gens de directie lag het in de lijn der verwachtingen, dat het enige jaren kon duren voor het
bijkantoor winst lOU opleveren. Dit stuitte op geen enkel bezwaar bij de commissarissen.
Enkele jaren tevoren nog werd het kantoor te Almelo met opheffing bedreigd toen aan het
einde van het eerste jaar een verlies van f 4.000,- werd geleden. De tijden waren veranderd.
Uit summiere opmerkingen in de jaarverslagen van de bank blijkt, dat de bijkantoren zoals
Almelo inrniddels een bevredigende ontwikkeling te zien gaven.
De directie van de Amsterdamsche Bank had haast, zo bleek steeds nadrukkelijker. Toen een-
maal duidelijk was geworden dat haar plannen de steun hadden van de commissarissen,
maakte Van Nierop de namen bekend van de directie van Rotterdam. De bank had de heren
J.A. Fruin van de Liquidatiekas en U. Davidson van de Dordtsche Bank reeds benaderd voor
deze post, evenals de eigen onderdirecteur mr JJ. Rochussen.

7 De strijd om de markt in de provincie

Tijdens het overleg in het najaar van 1913 werd prioriteit gegeven aan de vestiging van een
kantoor in Rotterdam. Dat betekende echter niet, dat voor de Amsterdamsche Bank daarmee
voorlopig de kous af was. Er werd nadrukkelijk vastgesteld, dat ook buiten de twee grote ste-
den de concurrentie aangegaan moest worden. Het Friese voorbeeld strekte daarbij tot
lering. Begin 1914 verklaarde Van Nierop in de Permanente Commissie, dat er plannen
bestonden het kantorennet uit te breiden met vestigingen in Tilburg, Middelburg, Dordrecht
en Sittard. Er waren in de wolstad reeds onderhandelingen geopend met de firma M.E. Brou-
wers, de firma De Koning en Co. in Dordrecht en L. Delhougne in Sittard.?" De gesprekken
zijn niet zonder strubbelingen verlopen en het succes was zeker niet overdonderend, zoals in
de loop van deze paragraaf duidelijk zal worden.

Dat de provincie een steeds interessanter werkterrein werd voor de grote handelsbanken
blijkt wel uit een reeks kredietaanvragen bij de Amsterdamsche Bank in de loop van 1913. In
mei behandelde de directie een aanvraag van de N.v. Koninklijke Pharmaceutische Fabriek,
voorheen Brocades en Stheeman. Tot dusver had deze vennootschap gebankierd bij de Mep-
peler Bank, H. Roelink A.B. te Meppel, Zij genoot bij die bank een blanco krediet van
f 100.000,-, maar de op handen zijnde uitbreidingen vereisten meer geld. De directeuren
hebben de Amsterdamsche Bank om een blanco krediet van f 150.000,- gevraagd. Uit het
onderzoek van de boeken bleek, dat het vermogen van de Koninklijke Pharmaceutische
Fabriek f 385.000,- bedroeg. Aile aandelen waren in handen van de farnilie Stheeman. Die
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wendden jaarlijks een deel van de winst aan om hun aandelen vol te storten.?" Het advies
luidde positief en de Permanente Commissie verenigde zich daarom met de voorliggende
voorstellen.

Enkele maanden later kwamen er opnieuw twee kredietaanvragen met een gelijksoortige ach-
tergrond ter tafel, De firma Louis Smulders & Co. te Utrecht genoot bij Vlaer & Kol een blan-
co krediet van f 200.000,-, maar had behoefte aan f 300.000,-. Boekenonderzoek leverde op,
dat de firma werkte met een kapitaal van f 281.000,-, ingebracht door de firmanten Henricus
en Josephus Smulders. Daamaast was nog een bedrag van f 127.000,- voorhanden, dat aan
de moeder en overige kinderen Smulders behoorde. Dit bedrag kon voor een periode van
vijfjaar niet aan de firma onttrokken worden. Bovendien bleek Henricus met een vermogen-
de vrouw getrouwd te zijn. Haar vermogen kon of als onderpand of als borgstelling gevraagd
worden. In dezelfde vergadering kwam ook een kredietaanvraag van de Maatschappij tot
Exploitatie van Heeren en Kinderkleeding, voorheen (en ook later weer) Peek en Cloppen-
burg te Den Haag ter tafel, Ook deze maatschappij bankierde bij Vlaer & Kol en wenste een
hoger krediet dan de toegestane f 250.000,-. Vlaer & Kol kon of wilde niet hoger en daarom
overwoog Peek en Cloppenburg haar rekening naar de Amsterdamsche Bank over te bren-
gen. De bank moest dan weI een krediet verlenen van f 500.000,-, waartegenover de maat-
schappij gedeeltelijk een tweede hypotheek op haar winkelpanden wilde stellen. Peek en
Cloppenburg werkte met een eigen vermogen van f 3 rniljoen, de waarde van haar onroe-
rend goed stond voor f 1.485.000,- in de boeken. Het was belast met een hypotheek van
f 130.000,-. De maatschappij had inrniddels de panden Zeemanshoop en Hajenius aan de
Dam aangekocht voor f 474.061,88:198 Hierdoor zou de waarde van het onroerend goed oplo-
pen tot f 2.785.000,- waartegenover dan een hypotheek stond van f 1,2 miljoen. De directie
van de bank verwachtte, dat de omzet op een rekening Peek en Cloppenburg f 2,5 tot f 3
rniljoen gulden zou bedragen. Zij meende daarom, dat er voldoende argumenten aanwezig
waren om de kledingmaatschappij zelfs een blanco krediet van f 500.000,- toe te staan.?"
Geen van de aanwezigen tekerrde bezwaar aan.
Ondertussen werden met de verwezenlijking van de expansieplannen niet erg veel vorderin-
gen gemaakt door de Amsterdarnsche Bank. De onderhandelingen over een eventuele over-
name van De Koning en Co. in Dordrecht ketsten uiteindelijk af op basis van ingewonnen
informaties/" In 1917 ging deze firma op in de Incasso-Bank. Binnen de top van de bank was
niemand onverdeeld gelukkig met de keuze van de firma M.E. Brouwers in Tilburg, omdat
de vraagprijs van f 100.000,- te hoog bevonden werd.?" In tweede instantie is de ovemame
toch doorgegaan onder druk van de omstandigheden. Die hielden in, dat de Robaver reeds
was neergestreken in Eindhoven. Daar moet echter aan toegevoegd worden, dat ook de eco-
nornische ontwikkelingen in Tilburg van dien aard waren, dat de toekomst er rooskleurig uit-
zag voor een bijkantoor.f" De Raad van Toezicht onderschreef de opvattingen van de presi-
dent en de voorstellen werden goedgekeurd. Deze impliceerden, dat de firmanten WJ.C.
Brouwers enJ.M.C. Diepen 10 jaar lang 50% van de netto-winst zouden ontvangen met een
minimum van f 7.500,- en een maximum van f 15.000,- per jaar. Voor 1913 zag de winst- en
verliesrekening van de Tilburgse firma er als volgt uit;
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Tabel27 Wmst· en Verliesrekening van de firma M.E. Brouwers in 1913

brutowinst f 27.500
onkosten f 10.000
salaris van de directie f 9.500

nettowinst f 8.000

Van deze f 8.000,- zou f 7.500,- naar de oud-fmnanten vloeien en de Amsterdamsche Bank
kon een winst van f 500,- noteren. De directie meende, dat er geen aanleiding was om aan
de toekomstige winstgevendheid te twijfelen. Immers, de efficiency kon nog flink verbeterd
worden, terwijl het bijkantoor nu meer zaken kon aantrekken dan de firma oude stijl.80SVoor
het overige leren deze cijfers weinig. Wanneer ze vergeleken worden met de winstcijfers van
de grote handelsbanken, ontstaat de indruk dat een firma als Brouwers & Zoonen marginaal
opereerde. Anderzijds mag ook vastgesteld worden, dat de firmanten een goed belegde
boterham aan hun activiteiten overhielden. Immers, naast hun salaris mochten ze ook nog de
winst geheel of gedeeltelijk toucheren.

Van Nierop was niet helemaal correct bij zijn weer;gave van de situatie. Inderdaad had de
Robaver in 1914 voor een fors bedrag deelgenomen in de Eindhovense Bankvereeniging.
Deze bank had zich tot de Rotterdammers gewend met het verzoek of de Robaver wilde parti-
ciperen in de kapitaalsuitbreiding. De bank nam uiteindelijk deel voor f 500.000,- nieuwe
aandelen, waarvan 60% volgestort moest worden.t" Om een oogje in het zeil te houden werd
directeur K.P. van de Mandele commissaris in Eindhoven. AI eerder had de bank belangen
verworven in Tilburg, en wel voor 90% in de Zuid-Nederlandsche Handelsbank aldaar. Toen
de Robaver hoorde van de concrete belangstelling van de Amsterdarnsche Bank voor de fir-
ma Brouwers & Zoonen, stelde de MaaSstedelijke bank zich publiekelijk garant voor het
beheer van haar Tilburgs belang.805 In 1917 zou de Eindhovense Bankvereeniging onderdeel
worden van de Zuid-Nederlandsche Handelsbank, die in 1920 op haar beurt op zou gaan in
de Nationale Bankvereeniging. In 1929 ten slotte werd deze laatste officieel omgedoopt in
Rotterdamsche Bankvereeniging.
Evenals in het geval van Tilburg werden de zaken in Sittard verhaast door geruchten als zou
de Robaver zich in Maastricht gaan vestigen. De belangstelling van de Amsterdamsche Bank
voor Sittard dateerde al van eerdere datum, maar toen ketsten besprekingen met de firma
Delhougne aldaar af op de vraagprijs van f 100.000,-.806 Geruchten over een vestiging van
Robaver in Maastricht waren voldoende om de onderhandelingen opnieuw te openen. De
voorkeur ging uit naar Sittard, omdat deze stad wellicht een centrum van de kolenindustrie
kon worden. Volgens directeur X. Keller stonden er voor de bank drie mogelijkheden open:

a. vestiging van een filiaal van de Amsterdamsche Bank te Sittard;
b. vestiging van een filiaal der Heerlensche Bank in Sittard;
c. deelnemen in een zelfstandige vennootschap in Sittard.

Commissaris mr L.H.W. Regout pleitte voor een filiaal van de Amsterdarnsche Bank. Hij ver-
onderstelde, dat de bank zo meer sturend kon optreden en invloed kon uitoefenen. De
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Amsterdarnmers beschikten trouwens over een groot prestige in den lande, waarop ook de
twee andere varianten steunden. Volgens directeur X. Keller was noch alternatief a. noch
alternatief b. voor de directie acceptabel. Opening van alweer een nieuw bijkantoor had
onvennijdelijk tot gevolg, dat het obligo van de Amsterdamsche Bank opnieuw zou toene-
men. Kiezen voor altematief .b, betekende, dat het kapitaal van de Heerlensche Bank ver-
sterkt moest worden. Bovendien moest men de kracht van het lokaal chauvinisme niet onder-
schatten. Dat laatste had de directie al doen besluiten bij een eventuele komende
noodzakelijke kapitaaluitbreiding van de Heerlensche Bank toch maar af te zien van omzet-
ting van die instelling in een filaal van de Amsterdamsche Bank. Op grond van al deze over-
wegingen had de directie ervoor gekozen opnieuw met de firma L. Delhougne in onderhan-
deling te treden.?" Enige maanden later bleek, dat men bij de uitvoering van de plannen een
onverwachte tegenvaller moest incasseren. Bij controle van de boeken was aan het licht geko-
men dat de firma slechts een enkele boekhouding voerde. Eerst moest er een dubbele boek-
houding worden ingevoerd en dan zou er opnieuw in de boeken gekeken worden.r"
Waarschijnlijk was de firma Delhougne na de administratieve reorganisatie een minder aan-
trekkelijke ovemamekandidaat, want de firma is nimmer onderdeel geworden van de bank.

8 De Eerste Wereldoorlog

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekende ook voor het bankbedrijf, dat de nor-
male gang van zaken doorbroken werd. Zowel de Robaver als de Amsterdamsche Bank
noteerden in hun respectievelijke jaarverslagen, dat in de eerste dagen van de oorlog gigan-
tische bedragen werden opgevraagd ...Bij de Rotterdamrners was dat de somma van f 24 mil-
joen en bij de Amsterdammers beliep het een bedrag van f 20 miljoen. De Robaver noteer-
de echter na het wegebben van de eerste paniek een sterke aanwas van de kredietvraag en
een belangrijke uitbreiding van het aantal relaties. Westerman concludeerde hier tevreden
uit, dat de reputatie van zijn bank stevig gevestigd was bij het grote publiek. De banken had-
den de crisisdagen naar eigen zeggen glansrijk doorstaan, maar directeur Westerman kon
het niet nalaten kritiek uit te oefenen op de Bijbank van de Nederlandsche Bank in Rotter-
dam. Door de lakse houding van de leiding dreigde daar op zaterdag 1 augustus een tekort
aan specie. Persoonlijk ingrijpen van directeur K.P. van de Mandele had erger voorkomen.s"
Wat dat ingrijpen behelsde, vertelt de geschiedenis helaas niet. In haar jaarverslag verweer-
de de Bank zich tegen de aantijging van onder andere de Robaver. President C. Vissering
schreef, dat de Bank zich tot het uiterste had ingespannen om overal waar nodig steun te
verlenen.

Vat de Bank daarbij niet tegelijk een ieder naar den zin kim maken, vooral in dien eerste tijd verwij-
ten moest hooren, niet zelden onuerdiend, behoeft niet te Imtmoedigen. Ww in het midden der storm-
vlagen staat, kan niet altijd juist oordelen. '810

Ter bestrijding van de paniek die losbarstte door de gebeurtenis van de Ie augustus 1914 en
die leidde tot sluiting van de Beurs tot 9 februari 1915, bliezen Nederlandse bankiers op ini-
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tiatief van F.S. van Nierop de Vereniging voor de Geldhandel nieuw leven in. De Nederland-
sche Bank.verleende een voorschot van f 200 miljoen aan deze vereniging, die deze gelden
voor bijzondere kredietverlening kon aanwenden."! De min of meer gedwongen samenwer-
king in de 'Geldhandel' had een onverwacht effect op de verhouding tussen de banken. Vol-
gens de directie van de Robaver sleep dit feit de scherpste kantjes van de onderlinge concur-
rentie weg en maakte plaats voor meer wederzijds begrip?"
De grotere wederzijdse waardering leidde in ieder geval tot een meer geregelde samenwer-
king tussen de grootstedelijke concurrenten. In april 1915 sloten Amsterdamsche Bank en
Robaver een overeenkomst voor kredietverlening aan Duitse goederenhandelaren. Beide
banken zouden ieder tot een bedrag van f 6 miljoen aan kredieten verschaffen tegen onder-
pand van bij contractanten te deponeren Nederlandse of Duitse Staatsfondsen met een mar-
ge van 30%. De kredieten moesten gebruikt worden ter financiering van de aankoop van
Nederlandse goederen. Dit gebeurde met medeweten van de Nederlandsche Bank en de
overheid, die beide zekerheden aan de banken verschaft hadden.!" De lening liep in eerste
instantie tot het einde van 1915. In 1916 werkten beide banken eendrachtig samen bij het
plaatsen van een 5% obligatielening groot f 200.000,- ten behoeve van de Koninklijke Maat-
schappij 'de Schelde'r'"

De buitengewone omstandigheden tijdens de oorlog schiepen ook bijzondere mogelijkheden
voor banken en bedrijfsleven. Zo leefden er in 1915 binnen de wereld van de chemie plan-
nen voor een grootscheepse fusie. Onderdeel van deze plannen was de oprichting van een
grote fabriek voor de fabricage van zwavelzuur aan de Nieuwe Waterweg.815 De fusieplannen
zijn werkelijkheid geworden, want begin 1916 had de Robaver met succes een syndicaat
gevormd voor de plaatsing ten behoeve van de N.V. Vereenigde Chemische Fabrieken te Rot-
terdam van een bedrag van f 800.000,- aan gewone aandelen en een gelijk bedrag aan 6%
cumulatieve preferente aandelen.?" Dit syndicaat leverde de bank een winst op van
f 95.000,-.817
Het plaatsen van Nederlandse effecten bij het beleggend publiek was in de oorlogsjaren niet
erg moeilijk. De directie van de Robaver constateerde in 1916, dat er nu meer aandacht
bestond voor de Nederlandse onderneming. V66r het uitbreken van de oorlog had de beleg-
ger voornamelijk oog voor het buitenlands waardepapier met een vaak speculatieve inslag.
De leiding van de bank beroemde zich erop in niet geringe mate aan deze mentale omslag
bijgedragen te hebben.!" Dat in dit opzicht de wens de vader van de gedachte is, blijkt weI, als
bijna in dezelfde adem de directie moet constateren, dat door de oorlog het internationale
verkeer van vroeger grotendeels is verdwenen. Daarmee werden ook de mogelijkheid voor
internationale activiteiten van de Nederlandse belegger ingeperkt.

9 De regionale commissaris

Ret voortdurende proces van concentratie, nog versneld door de onderlinge concurrentie,
bedde zowel de Amsterdamsche als de Rotterdamsche Bank meer en meer in in het maat-
schappelijk en economisch leven van heel Nederland. Dat gegeven ging een rol spelen bij het
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samenstellen van de Raad van Commissarissen. In 1915 droeg L.C. van Heukelom, voorzitter
van de Raad van Toezicht van de Amsterdamsche Bank, met succes rnr C.C. Geertsema, Com-
missaris van de Koningin in Groningen, voor als kandidaat. Voorzitter Van Heukelom moti-
veerde zijn voordracht met een verwijzing van de groeiende belangen van de bank in dat deel
van Nederland. Van de heer Geertsema mocht verwacht worden, gezien zijn huidige positie,
uitstekend geinformeerd te zijn. Bovendien was hij ook eertijds lid van de firma Geertsema
Feith & Co. Beide functies maakten hem in de ogen van Van Heukelom bij uitstek geschikt
voor zijn taak als commissaris.!"

Ongeveer een jaar later maakte president W. Westerman van Robaver bekend, dat twee nieu-
we gezichten in het College van Commissarissen gingen plaatsnemen. De president had een
eigenmachtige keuze gemaakt zonder het College te raadplegen, maar omstandigheden had-
den hem tot snel handelen aahgezet. Hem was ter ore gekomen, dat de grote concurrent, de
Amsterdarnsche Bank, de industrieel Anton Jurgens had benaderd om plaats te nemen in
haar Raad van Toezicht. W. Westerman meende, dat het niet mocht zijn, dat een zo waarde-
volle relatie in een college van een concurrent lOU plaatsnemen. Daarom had hij op eigen
initiatief de heer Anton Jurgens Hzn. benaderd om in het college van de Robaver plaats te
nemen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Een uitnodiging voor Jurgens' Vereenigde Margan-
ne-Fabrieken hield bijna automatisch een gelijkluidende uitnodiging in aan de evenknie van
Anton Jurgens, Arnold S. van den Bergh van Van den Bergh Limited/" De haast van presi-
dent Westerman mag illustratief zijn voor het gewijzigd gewicht van industriele ondememin-
gen voor banken. De vroegere koudwatervrees was weggeebd en had plaatsgemaakt voor een
warme belangstelling.

10 Politieke verontrusting

Niettegenstaande de oorlogsjaren gingen de grootsteedse banken verder met de acquisitie
van provinciale instellingen. In 1915 en 1916 nam bijvoorbeeld de Robaver de Statenbank te
Den Haag en de Dordtsche Bank in Dordrecht over. De geringere aandacht die ovemames
nog in het overleg in de diverse gremia van de banken kregen, wijst erop, dat het min of
meer routinematige werkzaamheden geworden zijn. Anderzijds voelde de Robaver zich
geroepen, wellicht met een schuin oog naar de overheid, om haar beleid van ovemame en
concentratie te verdedigen. In hetjaarverslag over 1916 schreefW. Westerman, dat in Neder-
land behoefte bestond aan sterke financiele instellingen. Zonder grote en sterke banken met
ruime middelen was de fmanciering van handel en industrie onmogelijk. Twee jaar later, in
1918, schreef de bank, dat het nimmer haar bedoeling was om naar een monopoliepositie te
streven. In Nederland was iets dergelijks niet aan de orde. Samen met haar dochters de
Nationale Bankvereeniging en de Zuid-Nederlandsche Handelsbank trachtte zij zo goed
mogelijk aan de wensen van de client tegemoet te komen door het bieden van een uitsteken-
de outillage. Behalve de Robaver en de circulatiebank waren er in Rotterdam en Amsterdam
16 banken actief met ieder een gestort kapitaal van ten minste f 5 miljoen en een netwerk
van ongeveer 60 provinciale filialen. Buiten de grote steden werkten er nog zeker 8 financiele
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instellingen die zowe! qua kapitalisatie als qua netwerk (85 filialen) een vergelijking met de
grootsteedse banken konden doorstaan. Ten slotte verwees de directie naar het bestaan van
zeker nog eens 1.712 banken, kassiers en commissionairs in effecten.f"
De Robaver reageerde met deze verdediging op ongeruste ge!uiden uit de wereld van de poli-
tiek. Bij de algemene beschouwingen over de begroting van 1919 werden aan de Minister van
Financien, S. de Vries, vragen gesteld over het verschijnse! bankconcentratie. De vragenstel-
lers vreesden voor de belangen van handel en nijverheid bij het voortschrijden van dit pro-
ces. Zij vroegen de Minister met een verwijzing naar de Engelse situatie of het niet zinvol zou
zijn een instantie in het leven te roepen die overnames moest goedkeuren. De vragenstellers
toonden zich te meer verontrust over de bankconcentratie, omdat de positie van de Neder-
landsche Bank in het geding scheen te komen en daarmee een bron van inkomsten voor de
Staat Grote, financieel krachtige banken zouden minder en minder een beroep op de Bank
hoeven te doen. Liquide banken zagen zich minder genoodzaakt te disconteren bij de Bank.
Daar stond tegenover, dat, in geval van nood, deze banken wel een beroep op de Bank kon-
den doen. Dat betekende, dat de Bank ook in normale tijden grote reserves achter de hand
moest houden en dat tastte de winstgevendheid aan en verkleinde het winstaandeel van de
StaatBn

Minister S. de Vries deelde de veron trusting van de vragenstellers niet en een ingrijpen van
de wetgever yond hij prematuur. Het proces van concentratie was onmiskenbaar aan de gang
in Nederland. In tegenstelling tot landen als Duitsland en Engeland verkeerde het hier te
lande echter nog in een vroeg stadium. De Nederlandse economie had duidelijk baat bij deze
ontwikkeling, omdat banken nu meer dan ooit in staat waren grote verplichtingen aan te
gaan. De argumentatie van de minister doet sterk denken aan het betoog van dr JR.M. van
den Brink ruim veertig jaar later. Ook die constateerde, dat grotere banken beter in staat
waren het grote bedrijfsleven van dienst te zijn. De bestaande felle concurrentie tussen de
grote banken verzekerde de belangen van het publiek. Het was weliswaar onmiskenbaar, dat
zeker de positie van de agentschappen van de Nederlandsche Bank door de opmars van de
handelsbanken aangetast was en werd. Een eventueel daaruit voortvloeiend teruglopend
winstaandeel van de Staat mocht nooit aanleiding zijn de grote banken beperkingen op te
leggen. De enige maatstaf daarbij waren de belangen van landbouw, handel en industrie.
De minister was na overleg met de Nederlandsche Bank tot de overtuiging gekomen, dat de
positie van de Bank als voornaamste partij op de geldmarkt niet in het gedrang kwam. Daar-
enboven, in tijden van crisis fungeerde zij nog steeds als lender of last resort en dit gegeven -
samen met haar rol als bankers' bank - maakte dat de grote banken zich juist in toenemende
mate gevoelig toonden voor opvattingen van DNB.B2!In haar jaarverslag onderstreepte de
directie van de Robaver de opvatting van minister S. de Vries. Inderdaad was de bank minder
aangewezen op het disconto van de Nederlandsche Bank, maar zij achtte dit eerder een asset
dan een liability. Anderzijds was ook zij de overtuiging toegedaan, dat het zowel in het lands-
belang als in het belang van de Robaver zelf was om in een geregeld en goed overleg met de
circulatiebank te treden.f"
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11 Het proces van concentratie in een rustig vaarwater

11.1 De Rotterdamsche Bankvereeniging

Het uitdijende provinciale netwerk van de Robaver dreigde een versnippering van belangen
en resultaten met zich te brengen. De directie had weI degelijk oog voor deze problemen en
zon op een oplossing. Tijdens een verblijfvan W. Westerman in de Verenigde Staten in 1916
presenteerde directeur J.P. van Tienhoven een plan de campagne. In overleg met de diverse
lokale bankdirecties was gekozen voor de oprichting van een nieuwe bankvereniging die van-
uit een centrale positie (Utrecht) leiding lOU geven aan het provinciale netwerk. De nieuwe
Nationale Bankvereeniging lOU gaan werken met een kapitaal van f 4 a f 5 rniljoen. De helft
van de aandelen kwam in handen van de Robaver en het restant bij Geertsema en 'Feith, de
Bank Huydecoper & Van Dielen, de Nationale Bank, Bloembergen, de Zuid-Nederlandsche
Bank, de Eindhovensche Bank en de Erven B.L.e. de Haan Bank. De nieuwe bankvereniging
zou van start gaan met 27 vestigingen in het land. Volgens mr J.P. van Tienhoven waarborgde
een dergelijke constructie de blijvende betrokkenheid van genoemde banken."
De nieuwe instelling moet goed werk geleverd hebben, want in het jaarverslag over 1917 sprak
W. Westerman er zijn tevredenheid over uit, dat zij ultimo dat jaar in 59 plaatsen vertegen-
woordigd was en dat het totale bedrag van haar deposito's en rekening-courantsaldi ruim f 57
rniljoen beliep/" Speelde de Nationale Bankvereeniging boven de rivieren een centrale rol, in
het Zuiden eiste de Zuid-Nederlandsche Handelsbank die rol voor zich op. In 1917 had zij ves-
tigingen in Eindhoven, Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Sittard en Venlo.

In dezelfde vergadering waarin tot de oprichting van de Nationale Bankvereeniging besloten
werd, kwarn nog een nieuw en zeer ambitieus plan op tafel. De directie van de bank toonde
zich zeer ingenomen met de resultaten van de Bank voor Zuid-Amerika. Daarom had de
bank uitgekeken naar een nieuwe vestiging in het buitenland. Commissaris A.G. Kroller had
de directie opmerkzaam gemaakt op de mogelijkheden die Rusland bood. Een van zijn werk-
nemers was van een reis naar dat land teruggekomen en had verhaald van de belangstelling
van Russische kooplieden om in samenwerking met een buitenlandse instelling een commer-
ciele bank op te richten. Een onderzoek van de eigen accountant had goede mogelijkheden
laten zien. De nieuwe Petrograd Merchant Bank zou moe ten gaan werken met een kapitaal van
10 rniljoen roebel. De Robaver lOU 55% vanhet aandelenkapitaal bezitten."? De omwenteling
van 1917 maakte echter een vroegtijdig einde aan de Russisch-Hollandse Bank. Het is op zijn
minst opmerkelijk hoezeer de accountant van de bank de politieke situatie in Rusland aan de
vooravond van de revolutie verkeerd ingeschat heeft. De vraag is gerechtvaardigd of niet het-
zelfde gold voor de directie in.de Maasstad.

11.2 De Amsterdamsche Bank

Hoewel de Amsterdamsche Bank minder nadrukkelijk aan de weg timmerde dan haar Rotter-
damse tegenhanger, is ook zij onvervaard verder gegaan op de weg van de provinciale expan-
sie. Om een niet voor de hand liggende reden verdient Maastricht de bijzondere aandacht.
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Het echec met de firma Delhougne in Sittard bracht Maastricht weer nadrukkelijk in beeld.
In 1915 deed zich een onverwachte mogelijkheid voor in deze stad een noodlijdende kassier
over te nemen. De kassier accepteerde echter hulp uit een andere hoek. Toch bleef de wens
tegenwoordig te zijn in deze stad. De provincie Limburg had een mooie toekomst door haar
mijnbouw en daarmee samenhangende industrie. Maar er speelde nog een tweede argument.
Voorzitter L.c. van Heukelom sprak de waarschijnlijkheid uit, dat na het bereiken van de vre-
de de handelsstromen tussen Duitsland en zijn vroegere vijanden Engeland, Belgie en Frank-
rijk, via Limburg en Maastricht zouden gaan lopeno Er moest daarom rechtstreeks een eigen
bijkantoor opgezet worden.f" De gedachte, datna de oorlog een deel van het intemationale
verkeer tussen de belligerenten over Nederland lOU gaan lopen, leefde ook bij de Robaver.
Commissaris A. Plate vroeg al kort na hetuitbreken van de wereldoorlog of er het gevaar
bestond, dat na de vrede Duitse banken in Nederland zouden neerstrijken. President Wester-
man zag geen problemen, omdat Duitse banken in dat geval duurder moesten werken. Toch
gaven zowel L.C. van Heukelom als A. Plate er blijk van de intemationale ontwikkelingen
goed te volgen. Immers op basis van de 'trading with the enemy act' was Londen in de eerste
jaren van de vrede verboden terrein voor Duitse bankiers. Het lag voor de hand dat ze lOU-

den uitwijken naar het neutrale Nederland. Dat is ook gebeurd. Vrijwel onmiddellijk na het
sluiten van de vrede streken Duitse banken neer in Nederland, echter niet in Maastricht,
maar in Amsterdam. Door de gedwongen Duitse aanwezigheid kon Amsterdam in de jaren
'20 uitgroeien tot de accept-hoofdstad van Europa."

12 Slotbeschouwing

Het proces van concentratie in Nederland, dat vorm kreeg .aan het begin van de 20ste eeuw,
heeft de hele eeuw voortgeduurd. Banken als de Amsterdamsche Bank en de Robaver heb-
ben in eerste instantie hun aanwezigheid tot in alle uithoeken van Nederland doen gelden.
In tweede instantie is het tussen deze grote NV-banken tot nieuwe verbanden gekomen. Uit-
eindelijk heeft het proces van expansie door concentratie ertoe geleid, dat het bankbedrijf in
Nederland beheerst wordt door enkele giganten. Zoals in het tweede hoofdstuk al is duidelijk
geworden, is dit proces van ovemames en samengaan nog niet beeindigd, maar voor de
begin peri ode kunnen een aantal conclusies getrokken worden.

Duidelijk blijkt, dat de fusie van 1911 tussen de Rotterdarnsche Bank en de Deposito- en
Administratiebank het startsein was voor de snelle verspreiding van de grootstedelijke han-
delsbanken over de kaart van Nederland. Er mag echter aan worden toegevoegd, dat deze
ontwikkeling niet uit de lucht kwam vallen. AI in een vroeg stadium, zo rond de eeuwwisse-
ling, was er bij beide hoofdrolspelers voor het eerst sprake van een wens naar een groter
eigen vermogen. De banken realiseerden zich duidelijk, dat de wereld om hen heen aan het
veranderen was en dat er in economisch opzicht sprake was van een toenemende schaalver-
groting. Die omstandigheid eiste grotere en sterkere banken. De veranderende economische
omstandigheden vormden niet het enige motief voor deze golf van sterke expansie van de
grote NV-banken. H.W. de Jong heeft erop gewezen, dat er een samenhang bestaat tussen het
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verschijnsel concentratie in Nederland en hevig oplaaiende concurrentie. Het ging om het
marktaandeel.s" lllustratief in dezen mogen de opmerkingen van Van Nierop zijn inzake de
firma A. Bloembergen en Zoonen. Het nalaten van het bieden van hulp aan die bankinstel-
ling kostte de Amsterdamsche Bank incassorelaties in dat deel van Nederland.

Bij de Amsterdamsche Bank kan men het proces van concentratie en expansie als het ware
op de voet volgen. Niet alleen wenste de directie daar het eigen vermogen groter te maken,
maar ook wilde zij de passieffinanciering van de bank versterken door de concurrentie aan te
gaan met de prolongatiemarkt. Het middel hiertoe was de deposito-obligatie. Na een aarze-
lende start bleek dit papier zo aan te slaan, -dat ook andere banken zich op deze manier gin-
gen financieren. Ook de 'kwestie' van de oprichtersbewijzen toont aan, dat de bank besefte,
dat er een streep onder het verleden gezet moest worden en dat de directie volledig zeggen-
schap over het aandelenpakket van de bank moest hebben. Bij een aandelenemissie moest
het agio volledig aan de bank ten goede komen en niet aan een Duitse aandeelhouder die in
een grijs verleden iets betekend had voor de bank.

De bank had die volledige zeggenschap nodig om haar hemieuwde belangste11ing voor
expansie te kunnen financieren. Reeds vanaf 1900 begon de Amsterdamsche Bank haar voel-
horens opnieuw uit te steken. Aanvankelijk richtte ze zelfstandig opererende kantoren op,
maar al snel bleek, dat het met de risico's wel mee vier en gingen de wisselkantoren functio-
neren als volledige dochters. Een opvallend gegeven is, dat de grote handelsbanken bij hun
gang naar de provincie een willige markt troffen. Volgens Van der Werf was het aantal finan-
ciele instellingen in de provincie vanaf de tweede he lft van de 19de eeuw sterk gaan groeien.
Daar waren enkele grote instellingen onder, zoals de Geldersche Credietvereeniging (1866)
die qua kredietverlening even groot was in 1893 als de Rotterdamsche Bank.831 Maar vele pro-
vinciale bankiers, kassiers en banken waren klein met bijna geen reserves. Gevoegd bij een
vaak onoordeelkundige leiding maakte hen dat erg kwetsbaar voor de minste tegenslag.f"
Veel kleine financiele instellingen boden zich aan. Een fraai voorbeeld hiervan vormen de
Friese Bloembergen Bank en de firma Elderink uit Enschede, die beide op het punt stonden
om te vallen. De belangstelling van de grote handelsbanken was hun redding. De tevreden-
heid over deze situatie werd getemperd door de geringe winstgevendheid en de primitieve
organisatie van de over te nemen instelling. De zich steeds verscherpende con curren tie
dwong de handelsbanken steeds gemakkelijker over deze bezwaren heen te stappen.
In eerste instantie richtten de banken zich bij hun schreden op bestaande lokale instellingen,
die na ovemame onder eigen naam bleven voortbestaan. De banken voelden er niets voor op
zere lokale tenen te gaan staan. Toch zijn de bankiers relatief snel van dit uitgangspunt afge-
stapt. Toen de Amsterdamsche Bank in Maastricht geen geschikte ovemamekandidaat kon
vinden, richtte zij een bijkantoor op. De noodzaak om aanwezig te zijn was groter dan het
risico chauvinistische gevoelens te kwetsen. Voor de personele invu11ing op de kantoren
deden de banken vaak een beroep op plaatselijke krachten. Een voorbeeld hiervan is de wer-
ving van de heren JA Fruin en U. Davidson voor het kantoor van de Amsterdamsche Bank in
Rotterdam. Trouwens, het voorbeeld van Almelo leert, dat werknemers in Amsterdam niet
direct popelden om in de provincie hun loopbaan voort te zetten.
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Bij ovemame van een bestaande firma was het beslist geen wet, dat de firmanten in de nieu-
we organisatie werden gehandhaafd.

De Rotterdamsche Bank is in de fonnulering van haar beleid explicieter geweest dan haar
Amsterdamse concurrent Het motief voor het samengaan met de Deposito- en Administra-
tiebank was de wens nationaal en intemationaal sterk te staan. De directie van de Robaver
wilde meedoen in de zich wijzigende economische omstandigheden. Sterk staan in de Maas-
stad en in de landelijke concurrentie betekende ook sterk zijn in de (financiele) hoofdstad
van Nederland. De ovemame van Determeyer en Labouchere Oyens en Co.'s Bank gaf de
Robaver een sterke uitgangspositie in het Amsterdam financiele bestel.
De manier waarop de Robaver haar emissies organiseerde, is een ander bewijs, dat er een uit-
gekiend beleid gevoerd werd. De Rotterdammers deden een beroep op de grotere Parijse
kapitaalmarkt in plaats van op de kleinere en vijandige Amsterdamse. Bovendien bleek de
directie van de Robaver eerder bereid risico's te lopen bij ovemames dan bijvoorbeeld de
Amsterdamse concurrentie. De Bloembergen Bank is een typerend voorbeeld. Het gevolg
was, dat in de eerste periode de agressievere Robaver de toon zette en de Amsterdamsche
Bank slechts reageerde op ontwikkelingen. Een laatste voorbeeld van een visie op ontwikke-
lingen was het voorstel van J.P. van Tienhoven de provinciale banken onder te brengen in
twee dochterorganisaties: de Zuid-Nederlandsche Handelsbank en de Nationale Bankvereeni-
ging in Utrecht. Dat betekende een organisatorische stroomlijning van de provinciale activi-
teiten van de Robaver.
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VII Samenvatting en conclusie

P. Verloren was al in 1866 tot de vaststelling gekomen, dat de toekomst voor het Nederlands
handelsbankwezen er sinds een jaar of tien zonnig uitzag. Niet alleen waren er sedert 1863
vijf grote naamloze vennootschappen opgericht, maar - wat misschien nog belangrijker was -
de bedrijfstak was druk doende rich te ontdoen van haar negatieve imago. Bij deze advocaat
overheerste duidelijk het gevoel, dat het modeme bankbedrijf na verloop van amper tien
jaren op de drempel van de volwassenheid stond.
Enige redenen tot tevredenheid waren er zeker. Nog in de jaren '50 werd het bancaire toneel
in Nederland gedomineerd door de Nederlandsche Bank, de enige modeme bank. Daar-
naast opereerden er nog een aantal kassiers- en bankiersfirma's in de grote steden, die een
beperkte kring van clienten van dienst waren. In de jaren vijftig werd duidelijk, dat de sector
niet kon of wilde inspelen op nieuwe economische ontwikkelingen. Ret gevolg was, dat nieu-
we initiatieven van de grond kwamen. In Amsterdam verscheen de Credietvereeniging
Amsterdam en in Rotterdam richtten de gebroeders Geertruyen de Commandiet Kas op. Het
werkterrein van deze nieuwe financiele instellingen verschilde hemelsbreed van dat van hun
gezeten collegae. Uitgaande van het systeem van 'onderlinge waarborg' gingen ze krediet ver-
lenen aan die groepen uit handel en nijverheid wier kredietbehoefte tot dan toe simpelweg
genegeerd werd.
De meest ingrijpende poging tot vemieuwing in deze jaren op bancair gebied kwam uit het
buitenland. Het Credit Mobilier probeerde ook in Nederland vaste voet aan de grond te krij-
gen. Deze Franse bank zag grote mogelijkheden in Nederland, omdat zij een grote kloof
bespeurde tussea vraag en aanbod van kapitaal in Nederland. De Nederlandsche Bank, een
fel tegenstandster van deze instelling, moest toegeven dat het daar nogal aan schortte. Het
Credit Mobilierwerkte als een soort venture capital company. Ret emitteerde eigen obligaties en
investeerde de opbrengst daarvan in aandelen van veelbelovende bedrijven. Die aandelen
zouden weer met koerswinst verkocht moeten worden en zo zou deze bankinstelling aan zijn
inkomsten moeten komen. Ret zwakke punt in deze opstelling was de houding van het beleg-
gende publiek. IIiNederland, maar ook elders vertoonde dat te weinig belangstelling voor de
geemitteerde obligaties. Zodoende ontstonden al snelliquiditeitsproblemen.
Hoewel de Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, de Nederlandse poot van het
Credit Mobilier, en de Rotterdamse Commandiet Kas geen lang leven beschoren waren, heb-
ben zij toch onmiskenbaar hun nut gehad. Samen met een instelling als de Credietvereeni-
ging Amsterdam legden zij onbarmhartig de zwakke plekken van het financieel bestel bloot.
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Dat twee van de drie uiteindelijk failleerden, had te maken met hun naief aandoende opvat-
ring van bankieren. Het is geen gevolg van een foute analyse van de ontwikkelingen in Neder-
land. De golf van BankgrUndungen in het begin van de jaren zestig stelt hen in het gelijk. De
discussies die hun verschijnen in Nederland losmaakten, bevestigen de idee dat Nederland
zoekend en tastend op weg was naar een nieuw financieel bestel. Hoe dat er moest uitzien,
bleef nog onduidelijk. Verklaarde tegenstanders van bijvoorbeeld het Credit Mobilier als w.c.
Mees, secretaris van de Nederlandsche Bank, en Marten Mees van Mees & Zoonen moesten
erkennen, dat er nogal wat schortte aan de communicatie tussen kredietvrager en kredietne-
mer. De Nederlandse belegger en ondernemer leefden met de rug naar elkaar toe ..
Ook de commotie rondom de verlenging van het Octrooi van de Nederlandsche Bank in
1863 is te beschouwen als een uiring van onzekerheid. Het was hier te lande nog onduidelijk
was, welk bancair systeem 'voor de Nederlandse economie gewenst was. Kritiek op het
bestaande bestel had ook de Nederlandsche Bank niet onberoerd gelaten. De Bank zou vol-
gens menig criticaster zich in haar kredietverlenende activiteiten teveel beperken tot de
hoofdstad en de rest van het land verwaarlozen. Tegelijkertijd lOU zij door haar omvang en
door haar monopolie op de uitgifte van bankbiljetten elke potentiele concurrentie dood-
drukken of tot een marginaal bestaan veroordelen. Alles bijeen bedreigde de opstelling van
de Nederlandsche Bank een gezonde economische ontwikkeling in een groot deel van
Nederland. Cruciaal voor een gezonde economische ontwikkeling van heel het land was een
vlotte toegang tot goedkoop krediet. Daarom werden er pleidooien gevoerd voor het bij wet
toestaan van meerdere, regionale circulatiebanken. Die zouden onmiskenbare voordelen
genie ten hoven de Nederlandsche Bank. Door hun grotere kennis van de regionale markt
waren ze beter in staat liquide middelen aan te trekken en uit te zetten daar waar ze nodig
waren. Het recht van emissie lOU deze banken in staat stellen hun financiering of funding,
evenals de Nederlandsche Bank, goedkoop te verschaffen en ze in staat stellen hun krediet-
verlening snel op te voeren. Het recht van uitgifte werd gezien als een belangrijke groeifactor
in een wereld waar de theorie van het geldscheppend vermogen van banken weliswaar niet
onbekend was, maar nog te weinig aanhangers telde. Dat maakte in de ogen van velen bij-
voorbeeld depositobanken tot onvolwaardige banken.
In 1884 concludeerde Bankpresident N.G. Pierson in zijn In memoriam van W.C. Mees, dat in
1863 het monopolie van de Bank niet werkelijk in gevaar was gekomen, ondanks de felle
oppositie van 'bekwame mannen'. Dit mag waar zijn, maar RN.L. Mirandolle wees treffend
op de kern van het dispuut over het Octrooi van 1863. In de aanloop naar de verlenging van
het octrooi was de Bank gedwongen rich opnieuw te bezinnen op haar plaats en functie:
waarom was het bestaande systeem, waarin zij een centrale rol vervulde, beter dan een sys-
teem van vrije banken en vrije circulatie? Het ging toch niet aan, dat de bank enerzijds func-
tioneerde als een concurrerende handelsbank en tegelijkertijd met een beroep op het alge-
meen belang (financiele stabiliteit) een niet te versmaden concurrentievoordeel genoot door
haar monopolie. De bezinning op haar taak en functie heeft geleid tot een geleidelijke ver-
schuiving in de taakstelling van de Bank. Zij moest rich gaan ontwikkelen van een circulatie-
bank met een min of meer dienende taak voor het algemeen belang naar een echte centrale
bank, waarbij de nadruk kwam te liggen op de non-commerciele aspecten, zoals 'lender oj last
resort en bankers' bank. Deze opstelling rechtvaardigde de geprivilegieerde positie van de Bank.
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Door een stapje terug te doen en door het verlenen van de mogelijkheid tot herdisconto gaf
zij nogjonge handelsbanken de kans om te overleven.
Het Octrooi van 1863 legde de contouren van het moderne bankwezen in Nederland vast. De
Nederlandsche Bank zou zich geleidelijk gaan ontwikkelen als een werke1ijk centrale bank,
waarbij de nadruk kwam te leggen op de non-commerciele aspecten van haar dienstverle-
ning. Zij kreeg daarbij gewild of ongewild de taak zorg te dragen voor het wei en wee van het
bankbedrijf. Vanaf 1864 vestigde zij, aanvankelijk geheel tegen haar zin, een netwerk van
agentschappen over heel Nederland. Op deze wijze moest de Bank bijdragen in het voorzien
van de kredietbehoefte van de regio en door de mogelijkheden van herdisconto het regiona-
Ie bankwezen een steun in de rug zijn.
Door de herpositionering van de Bank kwam er ruimte voor nieuwe initiatieven op bancair
terrein. Die kansen werden benut. Daarvan getuigt bijvoorbeeld de oprichting van de Amster-
damsche Bank in 1871. De markt bood mogelijkheden, maar niet iedereen was daarvan over-
tuigd of zag ze even duidelijk. Daarvan getuigt de discussie die binnen de directieburelen van
de Nederlandsche Handel-Maatschappij tussen 1874 en 1884 in volle hevigheid gevoerd
werd. De discussie was in feite een richtingenstrijd, waarbij directie en commissarissen bij tijd
en wijle recht tegenover elkaar kwamen te staan. Aan het einde van de tweede periode (1850-
1874) in het bestaan van de Handel-Maatschappij zag het ernaar uit, dat zij haar beste tijd
achter zich had liggen. Dat uitte zich onder meer in een stagnerende rentabiliteit en dalende
dividenduitkeringen. Bovendien bleek de Maatschappij voor haar bedrijfsvoering en haar
winstcapaciteit erg afhankelijk van haar banden met de overheid. Ten slotte ontplooide de
Nederlandsche Handel-Maatschappij teveel activiteiten op terreinen, waarop zij geen deskun-
digheid bezat. Het was tijd om het roer om te gooien, daarin verschilden directie en commis-
sarissen niet van mening. Het grote verschil school in tempo en in intensiteit. De oppositie
onder leiding van mannen als Hendrik Muller, F.A. Airing Mees, Van Oordt en Van der Hoe-
yen pleitte voor radicale maatregelen. De Nederlandsche Handel-Maatschappij beschikte
over een groot kapitaal, dat echter niet optimaal aangewend werd. Daardoor leden aandeel-
houders schade. Het bankbedrijf leek mogelijkheden te bieden die zich elders niet voorde-
den. Het was zeker niet zonder risico's, maar het grote eigen vermogen maakte ·de maat-
schappij minder kwetsbaar. Ook de directie zag mogelijkheden op financieel terrein. Het
aantrekken van de bankier Balthazar Heldring getuigt daarvan. Ook de statutenwijziging van
1875 is een vingerwijzingin deze richting. De directie schrok echter terug voor een definitie-
ve breuk met het verleden. Zij verkoos een 'en ...en' optie. En het voortzetten van vroegere
activiteiten en het entameren van nieuwe. Uiteindelijk heeft de directie haar wi! kunnen
doordrukken, omdat zij nu eenmaal verantwoordelijk was voor het beleid en niet de Raad
van Commissarissen die een toezichthoudende functie had.
Het verschil tussen beide partijen in het conflict lag in de orientatie. Muller laat zich in zijn
nota kennen als een man die op basis van zorgvuldige analyse tot bepaalde opvattingen komt
en dan daarvoor kiest. Bij her haling verweet hij collega-kooplieden gebrek aan kennis van de
markt. Het bankwezen leek in zijn visie in de jaren zeventig, zeker in Nederlands-Indie, kan-
sen te bieden. Natuurlijk waren er risico's, daarvan waren er voorbeelden te over. De Rotter-
damsche Bank bijvoorbeeld had duur leergeld betaald voor haar avontuur aldaar. Hij za1
beslist daarvan op de hoogte geweest zijn. Het probleem met de directie was niet zozeer, dat
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ze geen visie op zaken had, maar veeleer dat ze niet in staat was om tot beslissingen te komen.
Processen van verandering en aanpassing verlopen traag en moeizaam. Dat bleek ook in het
geval van de Twentsche Bankvereeniging. Zij werd opgericht in 1861 om tegemoet te komen
aan de vraag naar kredieten van handel en nijverheid uit de eigen regio. De geschiedenis van
de bank kenmerkt zich door een voortdurende worsteling met de eigen vennootschappelijke
structuur. Bij de oprichting kozen de grondleggers, de Blijdensteins, voor de commanditaire
structuur. Maar al in het midden van de jaren zeventig constateerde commissaris ].D.W. Pape,
dat door deze structuur de financiele basis van de bank smal was en feitelijk bestond uit de
inleg van de solidaire vennoten. De commanditaire bijdragen waren binnen zes maanden
opvraagbaar. Dat leek toen bezwaarlijk, omdat de bank scheen af te steven en op een periode
van economische bloei. Er werd zelfs een emissie voorbereid. De crisis van de jaren tachtig
maakte deze plannen overbodig. De discussie over de structuur laaide weer op aan het begin
van de nieuwe eeuw en werd toen gekoppeld aan de richting van de bank. In 1906lanceerde
een van de besturende vennoten, Adam Roelvink, een plan om de bank om te vormen tot
een moderne naamloze vennootschap die met succes kon deelnemen aan emissies en staats-
leningen. De bank genoot een goede reputatie en standing in den lande, maar het probleem,
zoals reeds in 1875 door ].D.W. Pape verwoord, was hetzelfde gebleven. Wilde de bank lande-
lijk een rol blijven spelen, dan diende zij haar vermogensbasis te versterken. Het heeft ruim
tien jaren geduurd, voordat alle goede bedoelingen verwezenlijkt waren. Dat was vooral het
gevolg van het verzet van de sterke man van de bank, B.W. Blijdenstein, die vanaf 1861 zijn
stempel op deze instelling had gedrukt. Het liefst had hij van de Twentsche Bankvereeniging
een familiebank gemaakt met een puur regionale functie, zoals in de beginjaren van de bank.
Uiteindelijk kreeg hij zelfs geen steun meer van zijn zonen, die voor de Twentsche Bank een
landelijke toekomst zagen.
Tot aan de eeuwwisseling leverde de commanditaire structuur de Twentsche Bankvereeni-
ging geen werkelijke problemen op bij het voorzien in de behoeften van haar clienten en
relaties. Haar smalle financiele basis was geen werkelijk bezwaar om zich allengs tot een lan-
delijk werkende bank te ontwikkelen. Maar na 1900 veranderden de omstandigheden razend-
snel en die dwongen de bank te kiezen. Tot die omstandigheden behoorden beslist de
Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank. Beide financiele instellingen hadden hun
ambities in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw noodgedwongen moeten
temperen. Daarvoor is een reeks oorzaken aan te wijzen: de slechte economische gang van
zaken in Nederland, de geringe kredietvraag, de houding van veel vermogende Nederlanders
ten opzichte van het bankwezen, de concurrentie van bijvoorbeeld de prolongatiemarkt en -
in geval van de Rotterdamsche Bank - langdurige interne problemen. In de jaren negentig
deden zich geleidelijk veranderingen voor. De kredietvraag uit handel en nijverheid uit alle
delen van het land nam onmiskenbaar toe. De indruk lijkt gerechtvaardigd, dat de banken
hier soepel op reageerden. AI vanaf de jaren negentig was bijvoorbeeld het verlenen van
blanco kredieten niet ongebruikelijk en ook revolverende kredieten waren norm ale financie-
ringsvormen.
De opleving in de vraag naar ban caire dienstverlening kwam ook tot uitdrukking in de gelei-
delijke, maar gestage vergroting van het eigen vermogen van beide banken en in het ontwik-
kelen van noviteiten als de deposito-obligatie, bedoeld om de financiele basis van de bank
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verder te versterken. De totstandkoming van de Rotterdamsche Bankvereeniging mag gezien
worden als een voorlopige culminatie en als een afronding van de periode van herorientatie
van de Nederlandse banken die gepaard ging met de economische opleving. Het was tevens
een startsein voor een nieuwe periode in de geschiedenis van het handelsbankwezen. De
grootstedelijke handelsbanken trokken de provincie in, waar ze een gewillige markt troffen
voor hun hernieuwde ambities en expansieve plannen. Het provinciale bankwezen was finan-
cieel zwak en nogal eens slecht georganiseerd, terwijl de vraag naar kredietverlening uit de
kring van handel en nijverheid groeide. Natuurlijk vervulden de agentschappen van de
Nederlandsche Bank een belangrijke rol bij het lenigen van de ergste kredietdorst. Het was
echter niet de bedoeling van de Bank haar agentschappen te laten concurreren met het
bankwezen. De grote handelsbanken waren op het juiste ogenblik ter plekke.
Het bewerkstelligen van oude ambities en de bereidwillige markt hebben geleid tot een race
van de grote banken door heel Nederland om de beste vestigingsplaatsen te bemachtigen.
Het waren niet alleen de Amsterdamsche Bank en Robaver die streden om een groter markt-
aandeel, ook de Twentsche Bank, de Nederlandsche Handel-Maatschappij en nieuwkomers,
zoals de Incasso Bank, deden verwoede pogingen zich zo snel mogelijk over heel Nederland
te vertakken.
P. Verloren schreef in 1866 in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, dat in
1863 een begin was gemaakt met de modernisering van het bankbedrijf. Vanuit zijn optiek
had het er ook alle schijn van. In dat jaar zagen vijf grote financiele instellingen het levens-
licht. Maar het was eerder een valse start. Het Credit Mobilier sloeg niet aan in Nederland en
de Rotterdamsche Bank raakte intern ernstig in de problemen. Vanaf de jaren '70 raakte het
handelsbankwezen in een toestand van permanente sluimer. Een mooi voorbeeld vormt de
Twentsche Bankvereeniging. AI in de jaren '70 werd geconstateerd, dat de structuur van de
bank eigenlijk niet voldeed. Er werd een commissie gevormd, maar ondertussen keerde het
economisch tij. De voorstellen verdwenen vervolgens voor ruim twintig jaar van tafel. Wijzi-
gende economische omstandigheden en hernieuwde concurrentie dwongen de Twentsche
Bankvereeniging en de andere grote handelsbanken tot een bezinning op de eigen toekomst.
Voor een man als B.W. Blijdensrein was de stap van de negentiende naar de twintigste eeuw,
ondanks al zijn evidente kwaliteiten, te groot Vooral in hoofdstuk VI is duidelijk geworden,
dat er rond de eeuwwisseling nieuwe uitdagingen aan het bankwezen werden gesteld. Blanco
kredieten waren niet langer een spaarzame uitzondering en clienten begonnen steeds meer
eisen te stellen aan hun bankiers. De kredietverlening groeide sterk, zowel in volume als in
aantallen aanvragen. In concreto hield dit in, dat in toenemende mate bedrijven en instellin-
gen niet langer in staat waren om uit eigen middelen de gewenste investeringen te plegen.
Bedrijven wendden zich tot de grote banken in de Randstad, omdat de regionale en zeker de
lokale banken de funding misten om aan de financiele wensen tegemoet te komen.
Het is goed om te eindigen met de persoon, met wie dit boek is begonnen. In 1866 voorzag
P. Verloren, dat in de grote steden van Nederland handelsbanken zouden verschijnen die
een netwerk van vestigingen over Nederland zouden weven om zo tot een optimale service-
verlening aan handel en nijverheid te komen. Een niet onbelangrijk deel van de discussie
over het Octrooi van de Nederlandsche Bank behelsde datzelfde thema. Zoals eerder is
gezegd waren sedert 1864 de contouren aanwezig voor een modem bankbedrijf in Neder-
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land. Ret heeft echter ruim een halve eeuw geduurd voor de bankiers kans zagen hier invul-
ling aan te geven. Ze toonden zich ondertussen zeer afhankelijk van het heersende econo-
misch klimaat en deden weinig pogingen ondanks het ongunstige tij nieuwe kansen te cree-
ren. Bankiers zijn nu eenmaal geen ondernemers.
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VIII Summary and conclusion

In 1866 a Dutch lawyer named P. Verloren came to the conclusion that the outlook for the
Dutch merchant banking system had improved markedly in the previous ten years. Not only
had five large limited companies been formed since 1863 but, even more significantly, the
banking sector was steadily losing its negative image. Verloren clearly felt that the modern
banking system was approaching maturity after a period of barely ten years.
The Dutch banking sector certainly had reasons for feeling satisfied. In the 1850s banking in
the Netherlands had still been dominated by a single modern bank, de Nederlandsche Bank,
beside which operated a number of banking firms which served a limited range of clients. In
this period it became clear that the banking sector was unable or unwilling to adapt to new
economic developments. AI; a result new initiatives were developed by others. The Credietver-
eeniging Amsterdam was founded in Amsterdam, and in Rotterdam the brothers Geertruyen
founded the Commandiet Kas. These financial institutions operated in a completely different
manner from their established colleagues. Using the 'mutual guarantee' system, they granted
credit to sectors of trade and industry which'had previously been ignored.
The most significant attempt at change in this period came from abroad when Credit Mobi-
lier tried to gain access to the Dutch market. The French bank saw great opportunities in the
Netherlands due to a large perceived gap between supply and demand of capital. De Neder-
landsche Bank strongly oppos~d this venture but had to admit the existence of this gap. Cre-
dit Mobilier operated as a kind of venture capital company. It emitted its own bonds and
invested the proceeds in stocks of promising companies. The bank intended to sell these
stocks at a profit to generate its revenues. The weak point in this set-up was that the public in
the Netherlands and elsewhere showed too little interest in the offered bonds. AI; a result the
bank soon faced liquidity problems.
Although the Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, the Dutch branch of Cre-
dit Mobilier, and the Rotterdam-based Commandiet Kas did not survive very long, they served
a definite purpose. Together with the Credietvereeniging Amsterdam they ruthlessly exposed
the weak points of the financial system. The fact that two of the three institutions eventually
failed, had to do with their naive view of banking. It was not a result of a faulty analysis of
developments in the Netherlands. The wave of newly created banks in the 1860s confirmed
this fact. The discussions which these new banks evoked support the view that the Nether-
lands was groping towards a new financial system. What this system would look like was still
unclear. Even declared opponents of Credit Mobilier like W.C. Mees, secretary of de Neder-

257



EXPANSIE EN DYNAMIEK

landsche Bank, and Marten Mees of Mees & Zoonen had to admit that the communication
between borrowers and lenders left something to be desired. Dutch investors and entrepre-
neurs ignored each other.
The commotion surrounding the extension of the Patent of de Nederlandsche Bank in 1863
can also be seen as an expression of insecurity. It was still unclear which banking system was
desirable for the Dutch economy. Criticism of the existing system had also left its mark on de
Nederlandsche Bank. Many critics found that de Nederlandsche Bank concentrated its len-
ding activities too much on the capital while neglecting the rest of the country. Due to its size
and its monopoly in the printing of banknotes it was accused of either stifling possible com-
petitors or condemning them to a marginal existence. All things considerd, the position of de
Nederlandsche Bank endangered a healthy economic development in a major part of the
Netherlands. The healthy economic development of the entire country was crucially depen-
dent on an easy access to cheap credit. Therefore pleas were made for the legalisation of a
number of regional circulation banks. These banks would enjoy definite advantages over de
Nederlandsche Bank. Through their greater knowledge of the regional market they would be
better at borrowing and lending funds where they were needed. By obtaining the right of
emission the regional banks would be able to borrow funds cheaply, like de Nederlandsche
Bank, and quickly expand their lending activities. The right of emission was seen as an impor-
tant growth factor in a world where the theory of money-creation by banks was known but not
widely accepted. As a result many people refused for instance to accept depository banks as
true banks.
In 1884 President N.C. Pierson of de Nederlandsche Bank concluded in his In memoriam to
W.C. Mees that the Bank's monopoly had not really been threatened, despite the strong
opposition by 'competent men'. This may have been true but RN.L. Mirandolle made a tel-
ling point about the heart of the dispute over the Patent of 1863. During the period leading
up to the extension of the monopoly, de Nederlandsche Bank was forced to revalue its place
and function. Why was the existing system, in which the Bank played a central role, better
than a system of free banks and free circulation? After all, the Bank could not operate as a
competing trade bank as well as enjoying a considerable competitive advantage through its
monopoly which was based on the argument of the general interest. The evaluation of its task
and function led to a gradual shift in the functioning of the Bank from a circulation bank,
which more or less served the general interest, to a real central bank, which emphasised non-
commercial aspects like lender of last resort and bankers' bank. This position justified the
privileged position of the Bank. By taking a step backwards and by granting rediscounting
facilities to the young merchant banks, it gave them a chance to survive.
The Patent of 1863 determined the outline of the modem banking system in the Nether-
lands. De Nederlandsche Bank would gradually evolve into a true central bank while empha-
sising the non-commercial elements of its services. Consequently the Bank became responsi-
ble for the well-being of the banking system. From 1864 onwards, initially much against its
will, the Bank established a network of agencies throughout the Netherlands. The Bank thus
had to contribute to the regional demand for credit and to support local banks through its
rediscounting facilities.
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The repositioning of the Bank cleared the way for new initiatives in the field of banking. The-
se opportunities were used, as can be seen by the foundation of the Amsterdamsche Bank in
1871. The market offered possibilities but not everyone was convinced of this or could see
them clearly. This can be seen by the fierce discussions on this subject which were held in the
office of the directors of the Nederlandsche Handel-Maatschappij between 1874 and 18884.
This discussion was in fact a battle for the future direction of the bank in which managing
directors and supervisory directors at times were directly opposed. Towards the end of the
second period (1850-1874) of its existence the Handel-Maatschappij looked as if it had gone
into decline. This was shown by a stagnating profitability and reduced dividend payments.
Moreover the Maatschappij proved to be very dependent on its links with the government for
its viability and its profitability. Finally the Nederlandsche Handel-Maatschappij deployed too
many activities in areas in which it had no expertise. Itwas time for a change of course, mana-
ging and supervisory directors agreed. The main disagreement was about the pace and inten-
sity of change. The opposition led by men like Hendrik Muller, FA AIting Mees, Van Oordt
and Van der Hoeven were in favour of radical measures. The Nederlandsche Handel-Maat-
schappij possessed a large amount of capital but this was not used to its best advantage. This
was to the detriment of shareholders. The banking business appeared to offer opportunities
which were not available elsewhere, It was certainly not without risk but a large equity made
the company less vulnerable. The board of directors also saw possibilities in the field of finan-
ce. This can be deduced from the acquisition of Balthazar Heldring and from the alteration
of the articles of association. However the board recoiled from a definite break with the past
and opted for both continuation of previous activities and the beginning of new activities.
Eventually the board of directors managed to push through its ideas because it was responsi-
ble for policy while the board of supervising directors only had a supervisory role.
The difference of view between the parties was based on orientation. Muller appears from his
memorandum to have been a man who reaches certain conclusions on the basis of careful
analysis and then sticks to them. He repeatedly reproached his colleagues in the trading busi-
ness for lack of knowledge about the market. Banking seemed to him to offer opportunities
in the 1870s, especially in the Dutch East Indies. Of course there were risks as could be seen
from many examples. The Rotterdamsche Bank had paid dearly for its adventure in the East.
Muller must have known about this. The problem with the board was not that the directors
had no vision but that they were unable to take decisions.
Processes of change are slow and laborious. This can be seen in the case of the Twentsche
Bankvereeniging which was set up in 1861 to meet the demand for credit by trade and indus-
try in the region. The history of the bank is marked by a continued struggle with its own com-
pany structure. From the start the Blijdensteins, who founded the bank, chose for a partner-
ship limited by shares. However, halfway through the 1870s supervising director j.D.W. Pape
observed that the financial basis for the bank was too small as a result of this structure and in
fact was limited to the contribution of the jointly and severally liable partners. The limited
partners' contributions could be claimed within six months. At the time this seemed to be
inconvenient as the bank appeared to be heading for a period of flourishing economic activi-
ty. There were even preparations for a share issue. The crisis of the 1880s made these plans
obsolete. The discussion about the bank's structure flared up again at the beginning of the
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new century, when it was linked to the direction of the bank. In 1906 one of the founding
partners, Adam Roelvink, proposed a plan to transform the bank into a public limited com-
pany which could successfully participate in stock issues and government loans. The bank
enjoyed a good reputation and standing in the country but the problem as formulated by
j.D.w. Pape had remained the same. If the bank wanted to keep playing a national role it had
to strengthen its capital base. It took more than ten years before all good intentions were
realised. This was mainly due to resistance by the bank's strong man, B.W. Blijdenstein, who
had left his mark on the bank since 1861. He would have preferred to make the Twentsche
Bankvereeniging a family bank with a purely regional base like it had been in the hank's early
years. Ultimately he did not even get the support of his sons who saw a national future for the
Twentsche Bank.
Until the turn of the century the limited structure of the Twentsche Bank did not pose any
real problems in meeting the requirements of its clients and relations. Its small financial base
was not a real obstacle to a gradual development into a national bank. But after 1900 circum-
stances changed at breakneck speed and this forced the bank to choose. These circumstances
certainly included the Amsterdamsche Bank and the Rotterdamsche Bank. During the 1870s
and 1880s both financial institutions had been obliged to restrict their ambitions. This was
due to a number of circumstances: the economic slowdown in the Netherlands, the limited
demand for credit, the attitude towards the banking system of many wealthy Dutchmen, the
competition of markets like the prolongation market and - in the case of the Rotterdamsche
Bank - protracted internal problems. In the 1890s things gradually changed. The impression
seems justified that the banks reacted to these changes in a flexible manner. From the 1890s
onwards it was not unusual for banks to grant blank credits and the granting of revolving cre-
dits was also normal practice.
The revival of demand for banking services also led to the gradual increase in the equity of
both banks and to the development of novelties like the depository bond for the purpose of
strengthening the financial base of the bank further. The establishment of the Rotterdam-
sche Bankvereeniging can be seen as a temporary culmination and a conclusion of the period
of reorientation by the Dutch banks which took place during the economic revival. It was also
the starting signal for a new period in the history of the merchant banking system. The
metropolitan merchant banks entered the provinces where they found a willing market for
their renewed ambitions and expansive plans. The provincial banking system was financially
weak and rather badly organised and there was a growing demand for credit by trade and
industry. Of course the agencies of de Nederlandsche Bank played an important role in relie-
ving the greatest thirst for credit. However, the Bank did not intend to let her agencies com-
pete with the banking system. The big merchant banks arrived at the right moment.
The realisation of old ambitions and the perceptive market led to a race by the big banks
throughout the Netherlands in order to obtain the best branches. Not only the Amsterdam-
sche Bank and Robaver were battling for a larger market share, the Twentsche Bank, the
Nederlandsche Handel-Maatschappij and newcomers like the lncasso Bank made great
efforts to branch out over the whole of the Netherlands as quickly as possible.
P. Verloren wrote in 1866 in the Staatkundig en StaathuishoudkundigJaarboekje that in 1863
a beginning was made with the modernisation of the banking system. From his point of view
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this appeared to be correct. In this year five big financial institutions were founded. But it was
more of a false start. Credit Mobilier did not catch on in the Nederlands and the Rotterdam-
sche Bank got into serious trouble. From the 1870s onwards the banking system fell into a
permanent slumber. The Twentsche Bankvereeniging makes a fine example. Even in the
1870s it was noted that the structure of the bank was not satisfactory. A commission was for-
med but in the meantime the economic tide turned. The recommendations disappeared for
more than twenty years. Changing economic circumstances and renewed competition forced
the Twentsche Bankvereeniging and other large merchant banks to review their own future.
For a man like B.W. Blijdenstein the step from the nineteenth to the twentieth century was
too big despite all his obvious qualities. Especially in chapter VI it has become clear that
around the tum of the century the banking system was faced by new challenges. Blank credits
were no longer a rare exception and clients began to make ever more demands of their ban-
kers. The granting of credit grew strongly both in volume and in number of demands. In fact
this meant that an increasing number of companies and institutions were unable to finance
their investments from their own resources. Companies turned to the large banks in the West
of the country as the regional and especially the local banks lacked funds to meet their
demands.
It is a good idea to end with the person with whom this book was started. In 1866 P. Verloren
foresaw that merchant banks would appear in the large towns of the Netherlands and that
these banks would weave a network oflocations over the entire country in order to provide
optimal services to trade and industry. An important part of the discussion about the Patent
of de Nederlandsche Bank concerned the same theme. As has been mentioned before, since
1864 the outlines for a modem banking system in the Netherlands existed. However, it took
more than half a century before the bankers were able to fill in these outlines. In the mean-
time they were seen to be very dependent on the existing economic climate and, despite the
unfavourable tide, they made few efforts to create new chances. After all, bankers are no en-
trepreneurs.
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IX Archivalia

De Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam
Archiefvan de Nederlandsche Bank

Instellingen Divers, Commandiet Kas, 1862-187l.
Instellingen Divers, Rotterdamsche Bank, 1863-1889.
Verslag van de Directie van De Nederlandsche Bank aan Commissarissen, 1814/1815-

1824/1825.
Verslag van de Directie van De Nederlandsche Bank aan Commissarissen, 1851/1852-

1865/1866.
Dossier Credit Mobilier.
Dossier van het Noordhollandsch Landbouwcrediet.
Aantekeningen van President A. Fock op de nota van secretaris W.C. Mees aan de bankdirec-

tie, d.d. Mei 1850 betreffende het Bankbeleid.
Brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan de Tweede Kamer van de Staten-Gene-

raal, 23 augustus 1863. B 1863 6IX, Amsterdam.

Algemeen Rijksarchief Zwolle
Archiefvan de Twentsche Bankvereeniging/Twentsche Bank N.V.

Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de commanditaire en naamloze venno-
ten, met bijlagen, 1871-1918.

Notulen van de algemene jaarlijkse vergadering van commanditaire en naamloze vennoten,
1887-1918.

Notulen van de algemene jaarlijkse vergadering van commanditaire en naamloze vennoten
van de Twentsche Bankvereeniging en van de leden van de Credietvereeniging, 1888-1916.

Notulen van de Vergadering van het College van Commissarissen der Twentsche Bankveree-
niging, 1879-1918.

Notulen van de Vergadering van het College van Commissarissen der Twentsche Bankveree-
niging, opgetekend door J,G.N. de Hoop Scheffer, die van 1911 tot 1923 commissaris was,
1911-1922.

Bijlagen tot de notulen van Commissarissen, 1907-1918.
Notulen van de raad van solidaire en besturende vennoten, 1887-1915.
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Notulen van de directie, 1917-1918.
Circulaires, bestemd voor de commanditaire en naamloze vennoten, 1870-1918.
Huishoudelijke reglementen, 1887-1918.
Stukken betreffende de omzetting van de Twentsche Bankvereeniging in de Twentsche Bank

N.V. en de liquidatie van de Bankvereeniging.
Stukken betreffende winstdeling, winstbewijzen en tantiemes naar aanleiding van de geplan-

de omzetting van de Twentsche Bankvereeniging in een naamloze vennootschap, 1903-
1915.

Stukken betreffende het plan van A Roelvink, solidair vennoot, inzake omzetting van de
Twentsche Bankvereeniging in een naamloze vennootschap, afschriften, 1906-1912.
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