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STELLINGEN.

1. De argumenten van economischen aard, waarmede de in de
vrije ruilverkeermaatschappij optredende groote ongelijkheid van
inkomens werd verdedigd, zijn ook uit economisch oogpunt
in de moderne structuur der maatschappij niet houdbaar.

2. Charismatische macht, in den zin van Max Weber. moet als
sociologische vorm voor den ondernemer worden afgewezen.

3. De vakvereeniging is geen wezensbestanddeel van een ge-
ordende maatschappij.

4. Indien nationale economische politiek een zeker stabiliteit van
het prijspeil bewerkt, is een dergelijke politiek vereenigbaar
met een goede functionneering van de multilaterale clearing.

5. Het is wenschelijk. dat de wettelijke regeling voor de in-
schrijving van ambachtslieden, zooals deze is geregeld in de
Wet   van   26   Juli   1918   (Stbl.   no.   493),   tot   instelling   van   een
handelsregister. in verband met de nieuwe organisatie ter ont-
wikkeling van het ambacht aan een herziening wordt onder-
worpen.

6.  Budget-contrale in de onderneming kan rationeel gebruik van
bankcrediet. mede in het belang van de financierende banken.
bevorderen.

7.  Een bruikbare maatstaf voor de kostenverdeeling bij de kost-
prijscalculatie van ,,joint-products" is de bereikbare verkoops-
prijs dier producten.
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INLEIDING.

De ondernemer is de laatste jaren steeds meer in het
voetlicht van wetenschappelijke en algemeene belang-
stelling gekomen. De oorzaken hiervoor moeten voor een
belangrijk gedeelte gezocht worden in de wijziging in
het economisch bestel, welke sinds den vorigen oorlog is
verwerkelijkt en waardoor zijn functies in het economisch
leven schijnen te zijn teruggedrongen of belangrijk aan
beteekenis te hebben ingeboet.

In de literatuur is de beteekenis van den ondernemer
onder verschillende economische systemen bij tijd en
wijle belicht. Sinds echter de ondernemer in een vrije
huishouding de schepper en drager was van een on-
geevenaarden economischen opbloei, moest het schijnen
alsof de beteekenis  van den ondernemer dalende was.
wanneer door het concentratieverschijnsel. door het uit- 1
breiden van de agenda van den staat en tenslotte door
meer totalitaire opvattingen in het economisch leven. het
geheele economische bestel hechter, het conjunctuur-
verloop gelijkmatiger en de beheersching van de econo-
mische dataveranderingen grooter was geworden. Een
beschouwing van de ondernemersfunctie, hetzij in een
totaalgebonden economische huishouding, hetzij  in een
economische huishouding, waar een mengvorm van bin-
ding en vrijheid aanwezig was, moest in de gedachten.
gang van velen tot de onvermijdelijke conclusie leiden,
dat de ondernemer in de gebonden volkshuishouding een
plaats van den tweeden rang zou innemen. naast, of liever
onder diegenen aan wier richtlijnen hij zich bij de leiding
van zijn onderneming had te houden, in casu de staat, of
de hoogere economische organen.

1

U



.

De wijze, waarop nu een dergelijke probleemstelling
pleegt beantwoord te worden, omschrijft Haussmann als
volgt wanneer hij zegt : „Man pflegt namlich zumeist
die Frage nach der Stellung des „Unternehmers in der
gebundenen Wirtschaft" zu stellen, eine Fragestellung,
die beinahe suggestiv auf die Antwort hinleitet, dass der
Unternehmer in dieser neueren Wirtschaftsstruktur
selber auch weit gebundener und dadurch bedeutungs-
loser geworden sei als vorher- 1) .

Een eerste bestudeering van het onderhavige probleem
leidde tot de conclusie, dat de beschouwing van structuur-
veranderingen in het economisch leven en tevens een be-
studeering van gebonden economische stelsels, in ver-
binding gebracht met den ondernemer, bij verschillende
schrijvers tot andere conclusies leidden, daar het onder-
nemersbegrip een allesbehalve vaststaand begrip is in de
economische literatuur. Te constateeren viel een geringe
eenstemmigheid en zelfs verwaarloozing van den onder-
nemer en zijn functie in de literatuur, zij het dan ook, dat
eenige overeenstemming over enkele detailpunten, b.v.
de inhoud van het begrip : disponeeren over de productie-
factoren, bestond.

Er is zelfs gepoogd om problemen, welke met de
ondernemersfunctie samenhingen. te onderzoeken, zonder
tot begrip omtrent-den ondernemer te komen,  zoo  b.v.
het  omstreden_yraagstuk- van de ondernemerswinst.

Om-d6ze redenen moest als eerste taak van deze studie
beschouwd worden een onderzoek omtrent den onder-
nemer en zijn functie. In het eerste hoofdstuk is ter in-
leiding van het probleem een onderzoek ingesteld naar
datgene, wat in de economische literatuur omtrent de
ondernemersfunctie leeft, waaruit zal blijken. dat reeds
hier de oorzaken konden liggen voor een begripsver-
warring van den ondernemer en zijn functie. Uit het
labyrinth van meeningen was slechts ten uitweg mogelijk,

1)    Fr.  Haussmann : Dle wirtschaftliche  Konzentration an ihrer Schick-
salswende. Basel 1940. pag. 186.
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n.1. een nadere beschouwing van het ondernemers-
probleem. o.a. door verwerking van verschillende bio-
grafieen. Om deze redenen is in hoofdstuk II een meer
uitvoerige beschouwing gegeven  over de motieven,  de
ondernemerstypen, de functie van den ondernemer en
zijn winst.

In de volgende hoofdstukken wordt het gevonden
ondernemersbegrip toegepast op maatschappijvormen, die
in meerdere of mindere mate een binding in economisch
opzicht hebben ondergaan.

Bij wijze van antithese is in het derde hoofdstuk de
ondernemer in de vrije volkshuishouding geschilderd,
teneinde met den ondernemer in de uit ervaring en litera-
tuur meer bekende omgeving vertrouwd te raken. De
methode om den ondernemer in verschillende gebonden
systemen te bezien, heeft dan allereerst tot doel ons
ondernemersbegrip te toetsen onder andere systemen,
teneinde na te gaan, of het ondernemersbegrip een vast-
staand, dan wel een veranderlijk begrip is voor de
economie. Slechts door zooveel mogelijk op inductieve
wijze te werk te gaan, konden m.i. de invloeden van
dergelijke stelsels op de ondernemersfunctie worden
nagegaan. Behalve dat de beschouwing van de onder-
nemersfunctie in een maatschappijvorm, waarin in econo-
misch opzicht door het concentratieverschijnsel structu-
reele veranderingen en als gevolg daarvan een eerste
aanzet tot gebondenheidsverschijnselen ( hoofdstuk  III)
aanwezig waren, m.i. noodzakelijk was, moest een keuze
gedaan worden uit economische systemen, die tot ge-
bondenheid in het economisch leven aanleiding waren.
Niet de politieke stelsels zelf, maar de invloed ervan op
de ondernemersfunctie was doel van deze studie. Daarom
werd een keuze gedaan uit enkele verschillende systemen
in economisch opzicht,   n.1.:   het Bolsjewisme (hoofd-
stuk   IV)   en het Nationaal-Socialisme (hoofdstuk  V);
om deze reden kon een beschouwing over het Facisme
vervallen.

Door een beschouwing van den ondernemer in de

3
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door oorlogsomstandigheden gebonden volkshuishouding
(hoofdstuk  VI), werd nogmaals den nadruk gelegd  op
den wensch om een anderen vorm van gebondenheid in het
economisch leven in de beschouwing te betrekken, een
vorm overigens. waarvan wij de steeds om zich heen
grijpende noodzaak dagelijks meer aan den lijve hebben
gevoeld.

Niet verwerkelijkte economische systemen vonden
daarom geen plaats in onze studie, omdat slechts wat in
de realiteit aanwezig is, het meest geschikt is om met den
ondernemer, den man der realiteit, in verbinding te
worden gebracht.

4
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HOOFDSTUK I.

DE ONDERNEMER EN ZIJN FUNCTIE
IN DE ECONOMISCHE LITERATUUR.

It analysis can reveal no distinctive  unction
among the varied relations, which the em-
player actually sustains to business. the
ineuitable conclusion must be. that there is no
logical basis tor profit as a distinctive and
coordinate share in distribution.

CHARLES A. TUTTLE.

De ondernemer kan niet bogen op een uitgebreide
plaats in de economische literatuur. Het is de merkwaar-
dige paradox van zijn figuur in de economische theorie,
dat, terwijl de bijna 200 jaren van het bestaan van de
economie als zelfstandige wetenschap samenvallen met
het economisch tijdperk, hetwelk aan den ondernemer
zoo ontzaggelijk veel te danken heeft, de ondernemer zelf
aanvankelijk nauwelijks, en in ieder geval vrij laat, zijn
definitieve intrede doet, en dan nog als omstreden
persoonlijkheid.

Niet alleen de oudere en oudste economisten uit de
vorige    en     18£ eeuw hebben weinig aandacht  aan   den
ondernemer en zijn functie besteed. Ook de meer moderne
schrijvers kennen den ondernemer slechts in het voorbij-
gaan, bij de behandeling van een enkel probleem,  dat
met zijn functie of persoon noodzakelijk samenhangt en
met name, wanneer sprake is van het bij uitstek omstreden
probleem der ondernemerswinst, deor Max Weber pens
het „Sorgenkinit" der economische theorie genoemd.

5



V

Slechts de laatste decennia kennen grootsche po-
gingen om den ondernemer zoowel historisch-sociologisch.
als zuiver economisch te benaderen, terwijl de laatste
jaren speciaal in artikelen en meer uitgebreide geschriften
gepoogd wordt, den ondernemer in de theorie recht te
doen wedervaren. Dit te constateeren is van beteekenis,
omdat het ons zegt, dat er een bijzondere reden geweest
moet zijn, waarom de ondernemer uit de theorie ver-
bannen werd en waarom, indien hij in de beschouwing
werd betrokken, men zijn wezen zoowel als zijn functie
in een verkeerd licht zag.

Meerdere redenen konden hiervoor aanwezig zijn.
Vooreerst het feit, dat de ondernemer als theoretische
figuur niet paste in een theoretisch schema, dat gedurende
langen tijd opgeld deed, vervolgens ook de mogelijkheid,
dat van wezen en functie van den ondernemer vergaande
abstracties werden toegepast, welke als ongeoorloofd
moeten gelden.

Tenslotte is op het eerste gezicht niet uitgesloten de
mogelijkheid, dat wezen en/of functie van den onder-
nemer in den loop der tijden een verandering hebben
ondergaan, waarbij de veranderingen 6f verkeerd. 6£
te laat gezien werden. In dit laatste geval zou dan ge-
concludeerd kunnen worden, dat de ondernemer als
begrip voor de theoretische economie een beweeglijk
begrip is, d.w.z. een begrip, dat naargelang de econo-
mische tijdsomstandigheden en gegeven voorwaarden
voor verandering vatbaar is en van inhoud min of meer
wisselt.

In dit verband valt nog op te merken, dat zelfs de
modernste schrijvers nog de meest divergeerende om-
schrijvingen en definities van den ondernemer geven.

Niet alleen om meer eenstemmigheid ten aanzien van
het ondernemersprobleem te brengen is het gewenscht
een nadere analyse van den ondernemer en zijn functie
te verkrijgen.

De ondernemer is de bewegende kracht van het econo-
misch leven. Als zoodanig heeft hij grooten invloed op de

6



productie en het verbruik en niet minder op de verdeeling
der economische goederen. De inkomstenverdeeling is
in hooge mate aan hem toevertrouwd. 83 eenniet duide.     ,lijke anllyse van de ondernemersfunctie in detheorie is 1/
het  al  Eeer -mo€111'jk-ondEscheid  te niaken tusschen  , . 2/
1Edpifaairente en =verdere--wi stinde onderneming. Als     i
2O6danig kail dan geen duidelijk onderscheid gemaakt
worden tusschen den ondernemer in zijn functie als on-
dernemer en in de functie van den eigenaar der productie-
middelen of kapitalist. De theoretici, die deze onder-
scheiding niet weten te maken, begaan dan de fout, den
ondernemer te vereenzelvigen met den kapitalist en
verwarren bijgevolg de kapitaalrente met de onder-
nemerswinst.

Zij trachten dan een theorie-op te_houwen aangaande
de oncfernemerswinst, zonder  efn iRiste -opvatting  en
begrip -te h-ebbeti omtrent -den ondernemer  zelf.  Hun
e-Pigonti -liebbEnTlret-the-dr-etigch te volgen schema over-
genomen, waaruit te verklaren is, waarom de onder-
nemerswinst een tijdiger en blijvender aandacht gehad
heeft dan de ondernemer zelf.

Vanaf de Physiocraten en de Klassieken is steeds
tel>ergeefs getracht een ondernemerswinitheorie op te
bouwen zonder een juiSt begrip van den ondernemer en
fijn functie. Deze omkeering van een logische volgorde
van begripsontleding heeft veel verwarring gebracht,
welke hieronder nog nader zal blijken.

Wij zijn daarom van meening, dat het geen zin heeft
gen.profitj'-thgorie pp tf bouwen zonder t9t ee-n onder-
scheidende notie  te  komen- omtrent- de -functie  van  den
ondernemer 2) .

2)   Charles A Tuttle: ..The function  of the entrepreneur", American  Eco-
nomic Review. Evanston 1927 vol. XVII pag. 13, is van meening. dat er zelfs
geen logische basis voor de ,,profit" als onderscheidend en coardineerend deel
in de verdeeling is, indlen er ven de ondernemersfunctie geen Juiste analyse

gegeven kan worden.  Om deze reden  was  het, dat Henry George  in  ziln :
..Progress and Poverty" Boek III hoofdstuk I. afzag van een beschouwing over
de ..profit".
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Over de methode, de wijze waarop diverse schrijvers
gepoogd hebben het beeld van den ondernemer te vatten
en vast te leggen, kan men zeggen, dat hierin twee
richtingen zijn aan te wijzen, welke parallel loopen
met de behandeling van de andere problemen der
economie.

Het ligt voor de hand, dat die richtingen in de theo-
retische economie, welke de problemen, behalve zuiver-

,  economisch, ook overwegend deductief en abstract be-
handelden, ten aanzien van liti onderneiners-Probleem
minder gelegenheid kregen om tot een juiste ondernemers-
analyse te komen, dan die theoretici, wier voorkeur uit-

r
ging naar een histoEisch-sociologische en meer over-
wegend inductieve en emplrische wijze van behandeling
der economische problemen. In de problematiek van de
eersten is de ondernemer eerder een nevenverschijnsel bij
de behandeling van beschouwingen over de onderneming
of ondernemerswinst en kapitaalrente. Bij de tweede
groep kon hij meer direct voorwerp van aparte be-
schouwingen worden.

Tot de eerste groep behooren over het algemeen de
vroegste economisten. Van hen stamt ook op een enkele
uitzondering na de reeds gesignaleerde identificatie van
ondernemer en kapitalist, een misvatting overigens,
waartoe de feiten wel aanleiding gaven. Evenals oor-
spronkelijk landbezit en de bewerking ervan in ten hand
lagen, zoo was ook de onderneming in haar vroegste
stadium in handen van den eigenaar dier onderneming,
die aan de exploitatie ervan zijn zorgen wijdde. Het was
practisch niet mogelijk een onderneming te besturen
zonder zelf tevens eigenaar van de onderneming te zijn.
Het feit, dat de scheiding van bezit en leiding eerder in
den landbouw dan in de industrie tot uitdrukking kwam,
zal voor de Physiocraten, mede in verband het hun voor-
liefde voor den grond, aanleiding zijn geweest den pachter
in den landbouw tot de „classe productive" te rekenen,
de grondbezitters daarentegen tot de„classe distributive".
In den landbouw is derhalve een zekere mate-van onder-_

8



scheid tusschen bezit en lejding van de onderneming
reeds vroeg te bekennen.

Zeker is overigens, dat de ondernemers in andere
takken van bedrijf ( industrie en handel)   tot de „classe
sterile" behoorden, daar zij geen goederen scheppen,doch deze slechts omvormen.

Cantillon schijnt de eerste geweest te zijn, die in zijn
„Essay sur la nature du Commerce" 1755 de term „entre-preneur", ondernemer gebruikte 8 ), derhalve eenige jaren

',eerder dan Quesnay  in  zijn : „Grains    van 1757, zooals
Tuttle meent 44 ).

Volgens Quesnay ( 1694-1774)    was de landbouwer
een ondernemer, die door bezit en intelligentie zijn zaakrendabel maakte 5) .

Een duidelijke scheiding tusschen kapitaalbezit en
leiding, zelfs in de landbouwonderneming, wordt bij  de
Physiocraten niet gevonden, ondanks het reeds bestaande
pachtstelsel.

Ook Turgot ( 1727-1781) spreekt over den ondernemer
( entrepreneur)   bij de behandeling  van de wijze, waarop
kapitaal rendabel gemaakt kan worden.

Turgot kent 3 klassen : .,la classe productrice ou des
agriculteurs, la classe industrieuse ou commerQante et la
classe disponible ou des proprittaires" 6).

Turgot maakt onderscheid tusschen den eigendom van
kapitaal en de wijze van gebruik ervan in een onder-
neming, omdat de eigenaar het 6f kan uitleenen, 6f kan
investeeren in een eigen onderneming. In dit laatste geval

8) M. Dobb Art..,Entrepreneur" Encyclopaedia of Sodal Sciences.
4)  ..The entrepreneur function in economic literature" in Journal of Political

Economy vol XXXV 1927. pag. 501.
5) Volgens Charles A Tuttle in hetzelfde artikel pag. 502, had Quesnay

de landbouwer op het 009. die tevens kapitalist is, d.w=. leider en eigenaer van
een landbouwondememing is. zonder daarbil tevens per se grondbezitter te zijn.
Gezien de reeds vroeg bekende indeeling van landbouwers en grondbezitters
lijkt mil deze opvetting juist.

6)    R. Turgot:  .Reflexions sur la formation et la distribution des richesses"
pag. 62 in -Oeuvres de Turgot", Paris 1844.
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kan hij kiezen tusschen land en investeering in een onder-
neming op het gebied van handel en industrie. Investeert
hij in grond, dan is hij grondeigenaar en kapitalist. Inves-
teert hij zijn geld in eigen onderneming, dan is hij kapita-
list en ondernemer teselijk. Het schijnt, dat Turgot den
ondernemer. ook wanneer hij dus tevens kapitalist is, niet
meer rekent tot de classe disponible ou des proprie-
taires 7) .

i   Hieruit volgt, dat de ondernemer bij Turgot leider is
, I van de onderneming, waarin hij zijn eigen kapitaal in-

it vesteert. De functie van kapitaalbezitter en die van on-
U dernemer worden derhalve onderscheiden, zij zijn echter

in de onderneming niet gescheiden. Wel kent Turgot de
investeering van kapitaal in een andermans onderneming ;
hierdoor blijft echter de kapitalist kapitalist.

Ik meen, dat de opvatting van Turgot een zeer geluk-
kige is, te meer, waar hij de ondernemersfunctie meer in
verband met leidenden arbeid bracht, dan met kapitaal-
bezit. De reden hiervan is vooral gelegen in zijn onder-
scheid omtrent eigendom van de onderneming en eigen-
dom van het kapitaal, ook al is het kapitaal voorwaarde
om ondernemer te kunnen zijn.

Adam  Smith ( 1725-1790)   is de opvatting toegedaan,
dat leidende arbeid niet verbonden is met de „profit",
wanneer hij vaststelt : „The profits of stock,  it  may
perhaps be thought. are only a different name for the
wages of a particular sort of labour, the labour of inspec-
tion and direction. They are, however altogether diffe-
rent. regulated by quite different principles and bear no
proportion to the quantity the hardship, or the ingenuity
of this supposed labor of inspection and direction. They

f are regulated altogether by the value of the stock em-
8 ployed, and are greater or smaller in proportion to the
  I  extent  of this stock" 8) .

T)  Turgot 1.c. pag. 63.
8) The Wealth of Nations volume I London-New¥ork 1933, Book I.

Chap. VI, pag. 43.
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De functie van den ondernemer wordt in de „Wealth
of Nations" vrijwel nergens besproken ; bovendien
spreekt Smith slechts zelden over „Undertaker", de
termen : employer, capitalist, manufacturer en merchant
overwegen in zijn werk. Alleen naar aanleiding vah het
bovenstaande citaat valt op te maken, de beteekenis,
welke Smith hecht aan de functie van „inspection and,'direction  in de onderneming, waarmede het ontstaan
van de „profits of stock" verbonden zijn, ook al worden
deze profits gereguleerd door .,quite different principles"
en bepaald door de waarde van het geinvesteerde kapi-
taal, eerder dan door den arbeid in den vorm van leiding
en supervisie.

In dit verband spreekt Smith dan over de „Under-
taker" en stelt vast, dat in groote ondernemingen deze
leidende arbeid vaak wordt verricht door „some principal
clerk", wiens loon slechts de waarde van zijn arbeid
vertegenwoordigt en stelt dan vast :

„Though in setting them, some regard is had commonly,
not only to his labour and skill, but to the trust, which
is reposed in him, yet they never bear any regular pro-
portion tot the capital of which he oversees the
management ;  and the owner  of this capital, though
he   is thus discharged of almost all labour, still expects
that his profit should bear a regular proportion to his
capital".

In tegenstelling tot Turgot kent Smith derhalve de
„hired manager", de gesalarieerde „cldrk", die de super-

1  visie en leiding in de onderneming heeft. De ondernemers-
,  I functie echter wordt door een ander verricht en is ver-

  bonden met

de functie van den kapitalist. Ondernemer
en kapitalist zijn identiek. De ondernemersfunctie is der-
halve niet met arbeid verbonden. Wel erkent Smith, dat
in kleinere ondernemingen de ondernemer zelf de leiding
van de onderneming op zich neemt. het neemt niet weg,
dat dit voor hem geen aanleiding is zijn standpunt om-
trent de ondernemer als kapitalist te herzien. Smith is
hiermede vervallen in een fout. welke Turgot had ver-
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meden, doordat in de opvatting van Smith „profit" een
inkomen is van het geinvesteerde kapitaal door den on-
dernemer zelf, terwijl interest de opbrengst vertegen-
woordigt  van  aan een ander geleend kapitaal 9) .

Ricardo ( 1772-1823),   die   de   leer van Smith verder
heeft gedragen en met nieuwe gedachten heeft uitge-
bouwd, was bij voorbaat, door zijn arbeidswaarde theorie
en zijn leer over de nivelleering van de profit,  de weg
afgesneden tot juiste erkenning van de beteekenis van
den ondernemer. In zijn systeem is ook voor den onder-
nemer geen plaats. Voor de klassieken in het algemeen

f is de leer omtrent den natuurlijken prijs volgens
i

welke de prijs voortdurend tendeert de kosten gelijk te
zijn, het struikelblok geweest bij de bepaling van de

! plaats van den ondernemer in het theoretisch leer-
  gebouw, hoe waardevol op zichzelf deze gedachte

van de tendens naar een evenwicht in het economisch
leven ook is.

, Indien de prijs gelijk is aan de kosten, waardoor de
/  prijs van het product uiteenvalt in de belooning voor de

&1 V factoren, kapitaal, arbeid en grond, welke aan de pro-
ductie hebben medegewerkt, dan is er voor den onder-
nemer als zelfstandige economische figuur geen, of slechts
incidente4, plaats, evenmin als voor de ondernemers-
*inst als zelfstandige inkomensbron.

Dat de ondernemer echter, in de latere economische
systemen en leerstellingen, over het hoofd werd gezien,
is misschien te verklaren uit het feit, van den geweldigen
invloed, welke van Smith en Ricardo is uitgegaan. Hoe

9) Tuttle stelt dan ook vast : ,.Adam Smith's failure however consciously
to distinguish between capital and production goods rendered it impossible for
him to differentiate, as Turgot had done. the ownership of capital from the
ownership of a business." Ik meen dan ook, dat Mataja juist is, wanneer hij
zegt:  „Dass  auch  das  Plus  Ober  den  Zins.  Unternehmergewinn im engeren
Slnne, nach Smith so wenig wie der Kapitalgewinn uberhaupt Frucht und
Entgek  der  Unternehmerarbeit  ist,  halte  ich fur gewiss." V. Mataje :  .Der
Untemehmergewinn". Wien 1884, pag. 11.
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het ook zij, ondanks de feitelijke ontwikkeling. welke
gaande was, waardoor wel degelijk iii de economische
realiteit de splitsing ondernemer en kapitalist merkbaar
werd, is deze als zoodanig in de theorie voorloopig niet
erkend. Wel was de N.V.-vorm destijds niet zoo verbreid
als thans, terwijl de groei van de moderne groot-onder-
neming met haar functieverdeeling in specialisatie van
latere datum was, waardoor de functiescheiding van
kapitaal-verschaffer en ondernemer niet veelvuldig en
stringent naar voren kwam. Dit neemt niet weg, dat de
Klassieken Turgot's onderscheiding hebben voorbij-
gegaan. Eerst Jean Baptiste  Say ( 1767-1832)   is  op  de
door Turgot aangegeven weg verder gegaan, en aan
hem hebben wij te danken een waardevolle analyse
van de ondernemersfunctie en een ontleding van het
begrip ondernemer in dat van kapitaalverschaffer en
ondernemer.

Doch verder is men voorhands niet gekomen.
Integendeel, ook de poging van Say is verder voorbij-

gegaan en de klassieke negatie van den ondernemer en
zijn functie bleef heerschen in de economische
literatuur 10 ).

Say wijst niet alleen op de Engelsche taalarmoede ten
opzichte van den ondernemer, wanneer hij zegt :  .,Les
Anglais n'ont point  de  mot pour rendre celui d'e n tre-
p r e n e u r d'i n d u s t r i e;   ce   qui   les a peut-etre   em-
pechZs de distinguer dans les operations industrielles, le

10) Say was reeds jong, tijdens zijn verblijf in Engeland. in aanraking
gekomen met het werk van Adam Smith, wlens leerstoel hem later aangeboden
zou worden.

De ..Trait6 d'Economie Politique'; Say's eerste boek, had een groot succes,
doch viel niet in den smaak bil den Eersten Consul. Napoleon heeft getracht
van de -Traite" een .livre de circonstance" te maken. Say heeft at geweigerd.
waardoor hij zijn betrekking vrijwillig opgaf om zich te gaan vestigen als onder-
nemer eener katoenspinnerij, welke 4-500 arbeiders in dienst had. Het is zeer
waarschijnlijk. dat deze ondernemerswerkzaamheld en zijn afkomst Say's opvat-
tingen over den ondernemer in ziln Traiti (eerste druk 1803), welke herhaaldewk
een herdruk ontving, hebben gevestigi
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service qui rend le capital, du service que rend, par sa
capacitt et son talent, celui qui emploie le capital ;  d'ou
resulte, comme on le verra plus tard, de l'obscurite dans
les demonstrations, o  its cherchent A remonter A la source
des profits" 11).

Naar de opvatting van Say moet dus onderscheid

 

gemaakt worden tusschen den ondernemer als kapitaal-
verschaffer en de eigenlijke functie van den ondernemer.

i De ondernemer maakt gebruik van de diensten van het
kapitaal, hij produceert voor eigen rekening, op eigen

' risico  en voor eigen voordeel 12 ).
Gewoonlijk is de ondernemer tevens geheel of gedeette.

lijk kapitaalverschaffer. De ondernemersfunctie is echter
niet noodzakelijk met het kapitaalbezit verbonden :

„Un entrepreneur posslde communtment en propre le
capital. ou tout au moins une portion du capital qui
sert A ses avances. Aussi. les dconomistes anglais con-
fondent-its presque toujours,  sous  le  nom de p r o f i t,   le
revenu que l'entrepreneur obtient de son talent, et celui
quit  doit  a son instrument, au capital"  18 ) *

Ook in zijn „Cours complet d'Economie Politique"
( le  druk 1828) heeft Say dezelfde opvatting behouden  :
„Il est rare qu'un entrepreneur soit assez pauvre pour
n'avoir pas en propre au moins une partie de son
capital" 14) .

Dat Say de functie *an kapitaalverschaffer in de on.
derneming irrelevant acht voor de ondernemersfunctie,
blijkt overigens nog overduidelijk uit het feit, dat ook de
leider van de zeer kleine onderneming op het gebied van
landbouw, handel of industrie, die over vrijwel geen
kapitaal beschikt, toch ondernemer genoemd moet
worden 15 )

Het is verwonderlijk, dat deze woorden in vergetelheid
11)   1.  B.  Say:  Tratte d'Economle Politique,  pag.  84,  noot  1.
12)    L  B. Say :  ibidem.
18)  I. B. Say pag. 375.
14) Cours Complet 6me edition Bruxelles 1843, pag. 53.
15)   L B. Say: Cours Complet  pag. 327.
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zijn geraakt, temeer waar ook in Engeland, volgens Say.
op het belang van het onderscheid van kapitaalbezitter
en ondernemersfunctie is gewezen.

Saint Simon heeft als vertegenwoordiger van hetvroege socialisme, in tegenstelling tot zijn latere geest-
verwanten, een soort mythische bewondering gehad voor
den ondernemer. In een maatschappij, waarin de privaat-
eigendom kan blijven bestaan, doch welke centralistisch
georganiseerd moest worden, diende de leiding van depublieke aangelegenheden den ondernemer overgedragen
te worden. Een analyse van de ondernemersfunctie wordt
bij hem echter niet gevonden.

Ook John Stuart Mill is er niet in geslaagd het onder-
nemersprobleem tot klaarheid te brengen. Voor Mill is
de ondernemer kapitalist, die voorschotten verleent ten-
einde te kunnen produceeren. De ondernemerswinst is
bij hem aan een nadere analyse onderworpen, doordat
hij onderscheidt respectievelijk interest, vergoeding voor
verzekering   en  een  loon voor leidenden arbeid 16 ) 0

Na de eerste helft van de negentiende eeuw hebben
zich meerdere schrijvers bezig gehouden met den onder-
nemer in de theorie en de ondernemerswinst, o.a. von
Mangoldt, Roscher, Seager, Fetter, e.a. Behalve een
beschrijving van de ondernemerswerkzaamheden en be-
schouwingen over de ondernemerswinst 17 ), wordt bij hen
geen analyse van den ondernemer en zijn functie ge-
vonden, welke aanspraak kan maken op eenige ver-
betering in de bestaande theorieen. Aan den eigendom
van kapitaal blijft min of meer waarde gehecht bij de be-
schrijving van het ondernemershandelen. Meestal wordt

18)     L    St.    Mill:    PrindpIes    of Political Economy    London 1900 (eerste
druk 1848) pag. 388 e.v.

17)    In deze latere jaren schreven speciaal  over de ondernemerswinst:
H  von  Mangoldt: Die Lehre vom Unternehmergewinn. Leipzig  1855.
J.  Pierstorff: Die Lehre vom Unternehmergewinn, Berlin   1875.
V.  Mataja: Der Untemehmergewinn,  Wien  1884.   Over den ondernemer

zelf valt hler weinig te lezen. De pogingen om de ondernemerswinst te verklaren
zonder een analyse van den ondernemer te produceeren. moeten falen. hoewel
practisch tot nu toe nlet anders is geschied.
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een meer uitvoerige beschrijving gevonden van den aard
der ondernemerswerkzaamheden dan dit bij de vroegere
Klassieken het geval was.

Alleen Francis A. Walker, watineer hij spreekt over de
Engelsche en Amerikaansche economisten, die ten on-
rechte den kapitalist aanzien als de „employer of labor",
wijst er op, dat het louter bezit van kapitaal niet ver-
bonden is met de tewerkstelling van arbeid. In deze op-
vatting is kapitaal niet langer de eenige en voornaamste
grond voor de tewerkstelling ;  .,It is no longer true that
a man becomes employer of labor because he is a
capitalist. They command capital because they have the
qualifications to employ labor"  18 ) 0

Als laatste ditlooper van de klassieken kan wel be-
schouwd worden Viktor Mataja.

Mataja heeft geprobeerd de ondernemerswinst te ver-
klaren zonder echter het ondernemersprobleem zelf te
onderzoeken, ook al kwam hij tot de conclusie dat, om de
ondernemerswinst te kennen, een begripsbepaling van
den ondernemer noodig was, doordat: „die erste Auf-
gabe einer Untersuchung iiber den Unternehmergewinn
darin erblickt werden muss, einen fiir die Lehre von der
Giiterverteilung brauchbaren Begrif des Unternehmens
und des Unternehmers zu gewinnen" 19).

Hieruit blijkt, dat Mataja een begripsbepaling van den
ondernemer en zijn onderneming noodzakelijk acht voor
de leer der verdeeling.

De poging echter om de ondernemerswinst te ver-
klaren, nadat het begrip ondernemer wordt gedefinieerd
als „Unternehmer (der jenige) ist, der bei einer Unter-
nehmung den Unternehmergewinn zufallt 20) moest
schipbreuk leiden, omdat hier idem per idem gedefinieerd
wordt.

Het ondernemersbegrip te bepalen naar zijn functie is
wel bij Mataja opgekomen. „Man versteht darunter zu-

18)    Fr. A Walker: ..Political  Economy"   London  1888,  pag.  233/34,
19)    V.  Mataja : Die Lehre vom Unternehmergewinn.  pag.  116.

20) V. Matala 1.c. pag. 139.

16



meist die oberste Leitung eines Geschaftes und die damit
zusammenhangenden Arbeiten ; soweil  es nun n6thig
ist, solche und ahnliche Thatigkeiten von den iibrigen
der AusfOhrung angeh6rigen Verrichtungen abzusondern,
geniigt zu diesem Zwecke der Ausdruck Disposition" 21) .

Mataja vond een dergelijke opvatting echter niet aan-
bevelenswaardig, niet alleen omdat deze licht op een
dwaalspoor kan brengen, maar vooral omdat de weten-
schap aan een dergelijke uitdrukkingswijze geen behoefte
kon hebben !

De ondernemerswinst nu heeft als functie regulatie
van de productie ; de natuurlijke prijs is die, welke ont-

,'staat door „Beseitigung des Gewinnes . De natuurlijke
prijs is dan tegelijk die, waarbij de economisch vrucht-
baarste inschakeling der productieye krachten ontstaat.
DelagiscliE-ddch merkwa dige conclusie zou hier dan
moeten volgen, dat, waar de economische functie van den
ondernemer zich in niets onderscheidt van de functie
der ondernemerswinst, de ondernemer de volkshuis-
houding het meeste dient door zichzelf overbodig te
maken, immers in een productief geordende volkshuis-
houding  is  er  dan geen ondernemer 22 ).

Als verdienste van Mataja moet erkend blijven, dat
ook hij een onderscheid in de functie van ondernemer en
kapitalist ziet. Typisch is de onderscheiding van Bren-
tano,_welke ook de arbeider tot ondernemer verklaart,
daarmede de economisclie- -1-el-a-n- rijke -Biiaa cheiding
tusschen ondernemer en arbeider vervagend :  „Ist der
Arbeiter somit auch nicht Produzent des Konsumreifen
Produkts, so ist er deshalb .doch nicht weniger Produzent
eines selbstandigen Gutes. das er Rir eigene Rechnung

21)  1.c. pag. 140.
22)    Vgl. Th.  Putz:  ..Das Bild des Unternehmers in der National.6konomie.

Tena 1935. pag. 11. Putz en anderen ziln van meening, dat het ondememers-
begrip niet-economisch omschreven dient te worden. Op deze manier zou dan
tevens de verbinding tusschen ondernemer en ondernemerswinst gelegd kunnen
worden. Vooral religieuze en politieke motieven en omstandigheden, behalve
historische en sociologische, bepalen wezen en functie van den ondernemer.
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und Gefahr zu Markt bringt. Auch  er ist Unternehmer,
Unternehmer von Arbeitsleistungen" 23 ).

Ludwig Pohle ziet den ondernemer voornamelijk als
werkgever :  „For den Begriff des Unternehmers ist also
wesentlich, dass er stets zugleich Arbeitgeber ist, dass
er fremde Arbeitskrafte beschaftigt, die seinen Weisungen
zu folgen haben. Der Kaufmann, der ohne fremde Hilfe
sein Geschiift betreibt - und mag dessen Umfang noch
so bedeutend sein - ist also in unseren Sinne kein Unter-
nehmer-  24)

De historische school was door haar aanleg en methode
meEr voorEEchikt om ten aanzien van den ondernemer
een wetenschappelijke rol te spelen. Vooral van de
jongere historische school was het Werner Sombart, die
door zijn historisch-sociologische onderzoekingen be-
langrijk werk heeft verricht.

In meerdere werken heeft hij ons een uiterst boeiende
en wetenschappelijke beschrijving  van den ondernemer
gegeven. Zijn belangstelling is hoofdzakelijk uitgegaan
naar den kapitalistischen ondernemer, omdat hij van
meening is, dat alleen het bestaande, of wat was, in aan-
merking zou komen van een economische beschouwing ;
wat daarboven uitgaat is een soort historische me-
taphysiek 25 ) +

In zijn werken geeft hij een beschrijving van het
kapitalistisch tijdperk, zooals hij het economisch tijdperk
sedert Karel de Groote tot in onze dagen noemt.

800*AILprobeert aan de hand van historische econo-
mische en sociologische gegevens zich een realistisch
beeld van den ondernemer in bepaalde economische tijd-

98)    L  Brentano: Der Unternehmer. Berlin   1907.  pag.  26/27.
94)   L.  Pohle:  Der Untemehmerstand. Leipzig  1910.
26)  Van zijn werken. welke aan den ondernemer gewijd zijn, komen speciaal

in aanmerking: „Der kapitalistische Unternehmer' ', Archiv. for Sozialwissenschaft
und   Sozialpolitik   Tubungen   1909,  Band   29 ;   „Bourgeois':   Munchen   1913 ;
.Die Entstehung der kapitalistischen Unternehmung". Archiv 1916. Band 41.
Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus. Deel I en II,
Manchen-Leipeig 1928 en Die Zukunft des Kapitalismus, Berlin 1932.
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perken te vormen. Een staaltje van zijn daaruit resul-
teerende kijk is het, wanneer hij zegt : ......"und vergisst
man endlich nicht, dass auch unter den Unternehmern
geistig arme und reiche, vornehme und gemeine Natiiren,
Phlegmatiker und Choleriker, Junglinge. Manner und
Greise ebenso bunt gemischt sind, wie in irgend einer
anderen Bevdlkerungsgruppe" 26),  of :   „es  sind Manner
( keine Weiber !) ausgeriistet vor allem mit einer ausser-
gewilhnlichen Vitalitat, aus der ein ubernormater Betati-
gungsdrang, eine-leidenschaftliche-Freude-an-der-Arbeitr-
eine   unbandige   Lust zur Macht hervor quellen.........
Manner_ mit prononciert intellektual-voluntaristischer
Begabung, mit gering Entwicketten Gefuhls- und Ge-
mutsleben. Robuste Naturen in dem Doppelsinne, robust
z-ur Bewhltigung grosserAibditspensa und Niederwerfung
von Hindernissen ; robust  aber  auch  in der Lebens-
betrachtung und Lebenswertung. Menschen_ - mit dem
Belle gehauen. Smarte Manner" 27 )

Behalve door meerdere motieven wordt de ondernemer
beheerscht door het winststreven ; dit subjectieve motief
objectiveert zich voor den ondernemer in het interesse
voor zijn zaak, waardoor, indien deze gedijdt, aan het
subjectieve winststreven automatisch materieel voldaan
wordt. De verbinding, ondernemer en moderne groot-
onderneming brengt de tendens tot het onbeperkte winst-
streven, dat zijn meest eclatante uitdrukking vindt in de
mentaliteit : fiat quaestus et pereat mundus : de wereld
kan vergaan, indien er maar winst gemaakt wordt. De
kapitalistische ondernemer moet dan, of hij wit of niet.
naar winst streven, niet omdat hij „profitwiitig ist, son-
dern weil er ein kapitalistischer Unternehmer ist".

Deze ondernemer kan alleen gedijen in de frissche
concurrentielucht, omdat hij zich sterk genoeg voelt om
den strijd in het open veld op zich te nemen. Ondernemer
is dan degene, die een kapitalistische onderneming drijft,

96)  .,Der kapitalistische Unternehmer", Archlv pag. 700.
m) 1.c. pag. 747/48.
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waaronder wordt verstaan : ,,diejenige Wirtschaftsform.
deren Zweck es ist durch eine Summe von Vertrags-
abschlussen iiber Geldwerte, Leistungen und Gegen-
leistungen im Sachverm6gen zu verwerten, d.h. mit einem
Aufschlag ( Profit) zu reproduzieren". De ondernemer
behoeft echter geen arbeidgever te zijn, b.v. een promotor
is ondernemer.

De aandeelhouders zijn niet steeds ondernemers.
Economisch is ondernemer slechts hij, die direct (b.v.
door  tantitmes  etc.)   in het zakelijk succes der onder-
neming deel heeft en daarenboven op de zakelijke leiding
invloed heeft. In de praktijk zullen dikwijls de onder-
nemerseigenschappen zich verdeelen over aandeel-
houders, leden van den Raad van Commissarissen en
Directie. De ondernemer moet om kapitalistische onder-
nemer te kunnen zijn beschikken over de eigenschap van

"„Handler , niet in den gewonen zin alleen van koopman,
doch in de beteekenis ook van speculeerende berekenaar,
zakenman en onderhandelaar C Verhandler).

Deze eigenschap doet hem lucratieve zaken maken, het
is de eigenschap, welke hem op de tong legt :  „die inhalts-
schwere Frage (ausmiindet): was kostet  die Welt".

De ondernemer kan uitvinder zijn, ontdekker speciaal
van afzetmarkten, voor alles is hij echter veroveraar,
durver, die zijn vermogen. als 't moet zijn burgerlijke eer
en zijn leven inzet om voor zijn onderneming groote mo-
gelijkheden te openen. Hij moet zijn energiek. nuchter,
flink, beweeglijk van begrip, snel van besluit, vast-
beraden, taai, volhardend, rusteloos, steeds gericht op het
doel, moedig en dapper. In negatieven zin niet te gevoelig.
Het was noodig deze korte uiteenzetting over Sombarts
meening te geven, omdat zij zoo belangrijk ten gunste
afsteekt ten opzichte van al de vroegere meeningen. Was
de ondernemer v66r hem een al of niet noodzakelijke
nevenverschijning en voornamelijk drager van een in-
komensbron, Sombart plaatste hem in het middelpunt van
het economisch leven, 266, dat we in hem zien een man
van vleesch en bloed, z66 ook, dat we het in het con-
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crete economische leven kunnen aanwijzen. Hij heeft hem
noch als drager eener inkomstenbron, noch als kapitaal-
eigenaar, noch als economische functie beschreven. Menkan van Sombart zeggen wat men wil, dat hij af is ge-weken van de zuiver economische beschouwingswijze, dathij te weinig abstracties heeft gemaakt, dat zijn om-
schrijving van den ondernemer slechts een moment-
opname geeft van den ondernemer in een bepaald eco-nomisch tijdperk, dat het economische bij hem verschijnt
als een functie   van den mensch  zelf 28 ),  dat het winst-
streven als motief overdreven is geschilderd, en wellicht
vooral, dat zijn historische beschrijving van den onder-
nemer ons geen gelegenheid geeft den ondernemer te zien
ontdaan van gedaante als kapitalistische ondernemer in
omstandigheden, welke niets of weinig met het kapita-listische of hoogkapitalistische tijdvak te maken hebben ;dat alles neemt niet weg, dat voor het eerst de onder-
nemer als aanwijsbaar levend wezen is geschilderd, endat de economische theorie aan realiteitsbesef in dit op-
zicht gewonnen heeft.

Van de grensnutschool of Oostenrijksche school, welke
zich, in tegenstelling tot de-klassieke school, in haar theo-
retische beschouwing in plaats van op het object „arbeid"
richtte op het subject .mensch", zou med verwachten, dat
daardoor de ondernemer meer in het voetlicht van de
economische beschouwing zou worden geplaatst. Dit is
niet geschied. De evenwichtsgedachte met als meer
praegnante uitdrukking de stelling : de prijs is gelijk aan
de kosten, was ook hier, evenals bij de klassieken, aan-
leiding om aan den ondernemer zoo weinig mogelijkaandacht te schenken.  rel wordt aan de ondernemers-
diensten aandacht geschonken. Menger b.v. rekent
hiertoe : het bestudeeren van de economische toestand,
de  calculatie, ·de wilsactie om goederen  in een bepaaldproductieproces in te schakelen en de contr6le over eco-
nomische doorvoering  van de productie 29).

28)  Vgl. Th. Putz Lc. pag. 41.
29)    C.  Menger:  Grunds:itze der  Volkswirtschaftslehre  1871.  pag.  137.
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De Oostenrijkers moesten echter door hun theorie van
het statische evenwicht komen tot een uitsluiting van den
ondernemer en hoogstens in hem zien de drager van een,
zij het incidenteele inkomensbron, de ondernemerswinst.
welke als tendens heeft na het verbreken van het econo-
misch evenwicht te verdwijnen, zoodra de statistische
evenwichtstoestand weer bereikt werd. Zelfs Schumpeter
met Sombart de theoreticus,  die aan het ondernemers-
probleem zeer groote aandacht schonk, noemt zijn
„Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung" niet een
onderzoek omtrent den ondernemer, doch blijkens de
ondertitel „een onderzoek omtrent ondernemerswinst,
kapitaal, crediet, rente en conjunctuurcyclus. Alle€n in
het voorwoord tot de 2e druk 1926 worden„Unternehmer,

..

Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und Krisen
in een adem genoemd 30).

De ondertitel van zijn werk duidt derhalve wederom
op een min of meer klassieke probleemstelling, waarin
naar een verklaring  van de ondernemerswinst gezocht
wordt.

Als ondernemer wijst Schumpeter aan : die Wirt-
schafts-subjekte, deren Funktion es ist di  Durchsetzung
neuer Kombinationen (ist) und die dabei das aktive
Element  sind 31 ).

Onder het begrip doorzetten van nieuwe combinaties
valt dan :

1. Vervaardiging van een nieuw, d.i. den consumenten
nog niet bekend artikel of een nieuwe qualiteit van
een artikel.

2. Invgering van nieuwe, d.i. in den betreffenden in-
dustrietak nog niet praktisch bekend zijnde pro-
ductiemethode, die in het geheel niet op een weten-
schappelijk nieuwe ontdekking behoeft te berusten,
doch ook daarin kan bestaan, op een nieuwe wijze
commercieel met een artikel te werk te gaan.

80)    I·   Schumpeter : Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.   Munchen

und Letpzig  1935 pag. X ; eerste druk  1911.

01)  I. Schumpeter Theorie pag. 111.
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3. Ontsluiting van een nieuwe afzetmarkt, d.i. van een
markt, op welke de betreffende industrietak van het
betreffend land nog niet ingevoerd was, of deze
markt reeds eerder bestaan heeft· of niet.

4.  Verovering van een nieuwebetrekkingsmogelijkheid
van grondstoffen of halffabrikaten, wederom, on-
verschillig of deze reeds eerder bestond - of eerst
gemaakt moet worden.

5. Doorvoering van een nieuwe organisatie, zooals
scheppen van een monopolie (b.v. door vertrusting
of het doorbreken  van een monopolie) 82).

Ieder, die deze functies vervult is ondernemer, ook al
"

zijn zij „onzelfstandige employe's van een maatschappij
- al of niet N.V. - zooals directeuren, leden van den
raad van commissarissen etc. Kapitaalbezit is niet noodig
om de ondernemersfunctie uit te oefenen. „Wir sprechen
zweitens von Unternehmern nicht blosz fur jene his-
torische Epochen, in denen es Unternehmer als besondere
soziale Erscheinung gibt, sondern     w i r     knup f e n
Begriff_und Nanls. n an die Funktion-und an
 le Individuen, die diese in irgend einer Gesellschaftform
tatsachlich ausfullen, seien sie auch Organe einer sozia-
listischen Gemeinschaft, oder Herren eines Frohnhofes
oder Hauptlinge eines primitiven Stammes".     Men    ziet     , /
hier, dat Schumpeter de ondernemer wil qualificeeren niet
als begrip van een bepaald tijdvak, doch als een boven-
tijdsch economisch wezen, zulks b.v. in sterke tegen-
stelling tot de beschrijvingen van Sombart; het begrip is
hier zoo ruim, dat in andere ook in tegenwoordige en
verleden economische systemen ondernemer is degene.

.'

die „neue Kombinationen  weet door te voeren. Van den
anderen kant wordt het begrip verengd door de bepaling
„Nicht nur Bauern. Handwerker, Angeh6rige freier
Berufe  -  die man m i t u n t e r einschliesst - . sondern
auch ,,Fabrikherren" oder ,,Industrielle" oder „Kauf-

22)  1.c. pag. 101.
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leute"  -  die man i m m e r einschliesst - brauchen nicht
notwendig „Untemehmer  zu  sein" 33 ) 0

De ondernemersfunctie is niets anders als de functie
van „Fuhrer" op economisch gebied. Dit .Fuhrer"-zijn
is slechts daar mogelijk, waar het er op aankomt iets
nieuws, dat niet reeds ingevolge ervaring en routine
mogelijk was, door te voeren 84 ) .

Deze „Fuhrer vindt niet steedsdenieuwe
mogelijkheden. Dikwijls zijn deze reeds be-
kend of gepropageerd. Zijn functie bestaat
echter daarin de mogelijkheden reeel te
m a k e n,   z e   d o o r   t e   z e t t e n. Niet zoozeer intel-
lekt bepaalt dan den ondernemer, doch de wil. de kracht
om zeer bepaalde dingen op zich te nemen en ze reEel te
zien, de „fahigkeit" alleen en eerder dan de anderen te
gaan, onzekerheid en tegenstand ten spijt. Slechts op het

"doorvoeren der „neue Kombinationen   komt het aan :
„Der Unternehmer als soldier ist nicht geistiger Schdpfer
der neuen Kombinationen, der Erfinder als solcher weder
Unternehmer noch Fuhrer anderer  art 35 ) .

Zooals reeds gezegd, behoort in Schumpeters' onder-
i

nemersbegrip het element van risicodragen niet thuis.
1     Het risico draagt alleen de kapitalist  86 ).

De ondernemer van Schumpeter is echter niet te ver-
staan zonder diens begrip van de statische huishouding.
Volgens Schumpeter is het economisch leven een als het

,'

ware „automatisch mechanisme   met een tendens naar
statische evenwichtstoestand. Deze evenwichtstoestand
wordt niet bewust nagestreefd. Data-veranderingen
houden van deze evenwichtstoestanden af, doch het econo-
misch leven blijft ernaar tendeeren, omdat de economische
subjecten, als het ware gedwongen, steeds hetzelfde op
deze veranderingen reageeren. In de statische huishouding

33)  1.c. pag. 112.
84)    Vgl. 1.c, pag. 128 en art. Schumpeter: Untemehmer, in Handw6rterbuch

der Staatswissenscheften.
85)  1.c. pag. 129.
88)  1.c. pag. 112. ..Niemals ist der Unternehmer Risicotrager' '. pag. 217.
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is er geen winst,  daar de prijzen de kosten dekken 37 ).  De
ondernemer is dan bij het verdeelingsresultaat uitgesloten.De evenwichtstoestand geeft uit zichzelf geen aanteiding
tot verandering. Alleen het doorvoeren van „neue
Kombinationen" is aanteiding tot het verbreken van de
statische evenwichtstoestand. Wanneer door deze „neue
Kombinationen" de statische evenwichtstoestand is ver-
broken, worden prijzen gemaakt, welke boven de kosten
liggen, eerst dan ontstaat de ondernemerswinst, welke
genivelleerd wordt, zoodra de concurrentie zich op de
nieuw gevonden banen gaat orienteeren. Eliminatie van
de ondernemerswinst geschiedt voortdurend doordat de
concurrentie volgt.

Het is duidelijk, dat in deze theorie alleen plaats is voor
den ondernemer bij het ontbreken van het statisch even-
wicht, immers de rol van den ondernemer is uitgespeeld,
zoodra de statische evenwichtstoestand wederom bereikt

· is. De ondernemer is dan zoo nu en dan ondernemer,
wanneer hij de functie van het doorzetten van nieuwe

  combinaties vervult. Schumpeter knoopt, volgens eigen
p zeggen. de naam ondernemer aan de functie, een functie
A nog  wel,  die bij tijd en wijle vervuld wordt : „Weil
  Unternehmersein kein Beruf ist und iiberhaupt in der
' Regel  kein  DauerzustE n d. . . . . .  88 ) .

Ofschoon Schumpeter verklaart, dat de ontwikkeling
der volkshuishouding naar innerlijk wezen geen uitslui-
tend  economisch te verklaren verschijnsel  is 39),  gaat  hij
uit van een economisch leven, dat als het ware een zelf-
werkzaam mechanisme is, waarin de individuen krachtens
economische noodzaak steeds op dezelfde wijzen rea-
geeren. De mensch. ook de ondernemer, wordt hierdoor
met een economische functie vereenzelvigd ; de functie
wordt gepersonifieerd en de natuur van mensch en
dingen wordt dan als een zuiver economische opgevat.

Cobbenhaqen wijst hierop wanneer hij zegt :  *,Die fout
87)  1.c. pag. 38/39.
88)  1.c. pag. 116.
39)  1.c. pag. 96.
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is een essentieele en bestaat in de opvatting, dat de men-
schelijke en niet-menschelijke krachten of factoren, die in
het economische evenwichisstelsel staan, krachtens hun
eigen natuur economisch zijn, ofwel, dat de ondernemer
bij zijn ordening dier krachten of factoren op een econo-
misch doel deze in hun oorspronkelijke natuur verandert,
hun natuur economisch maakt, zoodat die krachten of
factoren, ook nadat de ondernemer zich als het ware.
heeft teruggetrokken, overeenkomstig hun nieuwe natuur
blijven voortbestaan. Beide opvattingen zijn echter radi-
caal onjuist. Het economisch karakter is niet een natuur
van menschen of dingen - de grove denkfout in de con-
structie van den „homo economicus" -, maar bestaat
uitsluitend in een betrekking tusschen menschen onderling
en tusschen menschen en dingen, welke betrekking be-
paald is door de economische doelstelling. Wat de onder-
nemer dus doet is een te voren niet bestaande betrekking
aanbrengen, is het ordenen, voorzoolang hij dit noodig
acht, van de menschelijke krachten op een bepaald eco-
nomisch doel. Die economische betrekking valt weg,
zoodra de ondernemer zijn ordenende functie niet langer, ....
vervult    -u).

Hieruit volgt, dat ook in de statische huishouding een
ondernemer moet zijn.

Indien echter ook in de statische huishouding de on-
dernemer aanwezig is, dan volgt daaruit, dat ook in de
statische economische leergebouwen der vorige eeuw de
ondernemer een plaats had kunnen hebben, mits men
een andere en juistere opvatting gehad had van het even-
wicht in het economisch leven. In ieder geval kan thans
vastgesteld worden, dat het ondernemersprobleem, uit-
gaande van de gedachte-constructie van het statisch eco-
nomisch evenwicht, bij Schumpeter de weg is geweest
ter verklaring van het ondernemersprobleem via een
eenzijdige dynamische ondernemersconceptie.

40)   M.  I. H. Cobbenhagen:  „De  Ondememersfiguur  in de theoretische
economic" (,,Economic", November 1935).
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Men heeft Schumpeter verweten 441),   dat zijn begrip
van den ondernemer als doorzetter van „neue Kombina-
tionen" zoo onduidelijk is, dat ook employt's zooals
meesterknechts en handelsreizigers onder het onder-
nemersbegrip kunnen vallen, daar ook zij,.neue Kombina-
tionen" doorzetten. Schumpeters begrip is echter zoo
nauw verbonden met .,Fuhrung", leiding geven, autori-
teit en het voorgaan op nieuwe wegen, dat naar mijn

''

meening onder het „doorzetten van nieuwe combinaties
zoowel het b e s l i s s e n   als het eigenlijke d o o r v o e r e n
( al  of niet direct)   tot de ondernemerswerkzaamheid  kan
worden gerekend, ook al maakt Schumpeter niet met
evenveel woorden deze onderscheiding. Schumpeter geeft
uitdrukkelijk toe. dat een employe ondernemer kan zijn.
doch dit zal dan toch in ieder geval geen arbeider, met
uitvoerenden arbeid belast, kunnen zijn.

Niet Schumpeter als economisch theoreticus heeft ons
de beste analyse van den ondernemer gegeven. Zijn be-
schrijving van den ondernemer leeft voor ons wel, doch
hij is voor ons geen man van vIeesch en bloed, doch een
nieuwe homo economicus, wiens persoonlijkheid in 66n
functie is opgegaan.

Uitgaande van zijn ondernemerswinst-theorie komt ook
Clofk bij de behandeling van den ondernemer tot de onder-
scheiding van statischen en dynamischen toestand. Even-
als bij Schumpeter is er in den statischen toestand geen
ondernemerswinst, omdat de opbrengst alleen de kosten
dekt. Bijgevolg is de ondernemer een verschijnsel van den
dynamischen toestand, welke weer een gevolg is van
ffictieversshijnselen, immers bestonden deze niet. dan zou
ied-efe-productiefactor zijn aandeel in de productie krijgen.
De omschrijving van de ondernemersfunctie is kort en
bondig het coilrdineeren der productiefactoren :  „This
pureley coordinating work we shall call the entrepreneurs
function, and the rewards for it we shall call profits. The
function in itself includes no working and no owning of

41)    E.  Haussermann:  Der  Untemehmer.  pag.  24/25.
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capital ; it consists entirely in the establishing and main-
tening of efficient relations between the agents of pro-
ducton" 42),

De ondernemer is „empty-handed" hij huurt de
kapitaaldiensten evenals hij van de diensten van de
andere productiefactoren gebruik maakt. De ondernemer
kan ook kapitaalbezit hebben, evenals hij, in plaats van
een „manager" aan te stellen, zelf deze functie op zich
kan nemen. De eigenlijke ondernemersfunctie is immers
geen  „labor of management" #).

In de „static state" is de functie van den ondernemer
zuiver passief, dan is alleen „management" noodig ;  is de

"ondernemer niet tevens „manager, dan doet het er niet
toe,  of hij aanwezig  is 144).

Ook bij Clark is derhalve de ondernemer afwezig in de
„static state" en tegen hem gelden dezelfde bezwaren als
tegen Schumpeters leer.

Volgens Cassel is het de taak van den ondernemer de
productie in overeenstemming te brengen met de eischen
van de consumenten. Daarbij treedt de ondernemer op
als organisator van de productiemiddelen en grijpt daar
in, waar iets te bereiken valt voor de onmiddellijke be-
hoeften-bevrediging der consumenten 45  . Meestal   is   de
ondernemer niet „empty-handed" zooals bij Clark, doch
hij behoeft niet noodzakelijk kapitaalbezitter te zijn.

_-Maish&11 spreekt slechts zelden over .Untertaker".
F

„TRis €Erm, which  has the autority  of Adam Smith  and  is
-       habitually used on the Continent, seems tot be the best to

indicate those who take the risks and the management of
business as their share in the work of organized in-
dustry"  46)

De ondernemer brengt kapitaal en arbeid bijeen. hij

42)    I.  B.  Clark:  -The  Distribution of Wealth." New-York-Londen  1920.
43)    I.  B. Clark: Essentials of Economic Theory.  Pag.  118.
44) Essentials, pag. 122.
45)   G.  Cassel : Theoretische  Sozialijkonomie,  Leipzig  1932, pag. 154/155.

46)     A Marshall: Prindples of Economics. eight edition  London   1936.
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arrangeert het algemeene plan en heeft de algemeene
leiding van de uitwerking ervan. ,,They adventure" or
„undertake" its risks- 47) Hieruit  valt te concludeeren,
dat Marshall zoowel het doorzetten van nieuwe com-

  binaties als het routinewerk van den manager tot de
ondernemerswerkzaamheden rekent.

Frank H..52-igktheeft in zijn:  „Rkk. Uncertainty and
Profit" 48) een poging gedaan om-de  roI vandEn onder-
nemer te onderzoeken „the recognized .central figure" of
the system, and of the forces which fix the renumeration
of his special function" 49).

In tegenstelling tot Clark is hij van meening, dat dy-
namisch veranderingen op zichzelf geen aanleiding geven
tot een of andere soort van inkomen, wel in zoover deze
veranderingen en haar gevolgen onvoorzienbaar zijn.
„It is not dynamic change nor any change, as such,
which causes profit, but he divergence of actual condition

, from those, which have been expected and on the basis
of which business-arrangements  have been  made- 50 ,1•

Deze  onzekerheid ( uncertainty)    kan   op twee wijzen
uit den weg worden gegaan, n.1. door .consolidation" of

" " "liever „grouping en „specialization . Bij „grouping  ge-
schiedt het elimineeren van onzekerheid door een absoluut
homogene classificatie van identieke feiten ( kansbereke-
ning), teneinde de frequentie van het voorkomen der ver-
schijnselen na te gaan. Over het algemeen geschiedt dit
bij verzekering. Hierdoor wordt de meetbare onzekerheid
tegen betaling van een bepaalde som uitgeschakeld. lets
anders is het met onzekerheid, welke onmeetbaar is. De
ondernemer is het nu, die dit soort onmeetbare onzeker-
lieid draagt en zich daarin heeft gespecialiseerd :  ,,The
essence of enterprise is the specialization of the function
of r e s p o n s i b l e d i r e c t i o n of economic    life,    the
neglected feature of which is the inseparability of these

47)  1.c. pag. 293.
48)  Boston and New-York 1921.
49)  1.c. pag. IX.
50)  1.c. pag. 37.
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two elements, r e s p o n s i b i l i t y    and    control"  51).
Zou deze onzekerheid ontbreken, dan is het gevolg, dat

ieder individu perfecte kennis van de economische situatie
heeft, waardoor voor deze verantwoordelijkheid en con-
tr6le der productieve activiteit geen gelegenheid is.
Slechts wanneer de mogelijkheid tot vergissing ingevolge
deze onzekerheid bestaat. wordt de „manager" van een
onderneming ondernemer. Onder „management" wordt
dan verstaan de oude mechanische routine functies. Het
dragen van onzekerheid, de activiteit van den onder-
nemer dus, beteekent voor de maatschappij als geheel een
enorme besparing. „Uncertainty" heeft de uiteindelijke
tendens, menschen te selecteeren en een specialisatie te
weeg te brengen. Dit wordt gemakkelijk over het hoofd
gezien, vooral bij de „hired manager". De ondernemers-
functie komt aan op de uiteindelijke beslissing bij de se-
lectie van menschen, die weer beslissingen nemen.

„We must refuse to be misled by the superficial simila-
rity between the daily work of the hired manager and that
of the man in business on his own accountant . . . . . . . . . The
former has had his task cut out for him by others and
been set to perform it. The latter has cut out his own
task to fit his own measure of himself, and set himself
at  it.  Here  is the really responsible decision,  made    f o r
the hired manager by the independent enterpriser.
Whenever we find an apparent separation between
control and uncertainty-bearing, examination will show,
that we are confusing essentially routine activities with
real  control" 52).

1 4ight_aaiixaardt_niet_glen.„ mpty-handed" -onder-
nemer van Clark. De ondernemer imdi-efs-inElet- -aranties

4 geven aan de bezitters van de productieve diensten van

 
kapitaal, arbeid en grond 58 h

De gesalarieerde directeur kan dat niet. Zelfs hij, die
de noodige fondsen voor het in bedrijf houden van een

51)  1.c. pag. 271.
52)  1.c. pag. 297/98.
53)  1.c. pag. 304.
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,'onderneming leende en een „hired manager aanstelde,
lijkt eerder op een ondernemer dan laatstgenoemde, zelfs
indien hem de vrije hand wordt gelaten, mits de verant-
woordelijke beslissingen voorbehouden blijven.„The ultimate manager is he who plans the organisa-
tion, lays out functions, selects men for functions and
appraises their value  to the organisation  as a whole 5* ).Uit dit alles volgt, dat diegenen der aandeelhouders,
die de uiteindelijke verantwoordelijke contr6le hebben,de insiders dus, ondernemer zijn. De ondernemerswinst
als zoodanig bevat, behalve ondernemersloon, een zuiver
differentieel element, de profit, of ondernemerswinst in
eigenlijken zin.

In het volgende hoofdstuk zal over de opvatting van
Knight nog verschil van meening blijken.Liefmann noemt den leider van groote aandeelmaat-
sEIiappijengeen ondernemer : „Denn dem Begriff Unter-
nehmer liegt immer in erster Linie die Vorstellung desRisikotragers zugrunde, nicht aber der mehr technische
SedSRRE-der Leitung oder Organisation. Sonst miisste
man auch den Leiter grosser staatlichen oder kommunalen
Betriebe Unternehmer nennen". De employe op een vast
salaris is geen ondernemer, ook al leidt hij de geheele
onderneming ...... „Unternehmer und Kapitalisten sind
identisch' .........   '.

551

En Amonn: .,Unternehmer   ist,   wer die Dismesitioniiiber die Verwendung von Produktionsmitteln (Boden,
Kapital und Arbeit) eigenen oder fremden zu einem  be-
stimmten Produktions-Zweck trifft". De ondernemer is ,
meestal ook kapitalist 66). Deze dispositie wordt uiteinde-
lijk door den aandeelhouder verricht, deze is dus onder-
nemer.

In zijn reeds aangehaald artikel : „The function of
the entrepreneur" is Charles A. Tuttle van meening, dat

54)  1.c. pag. 308.
ms)   R.  Liefmann :  Die Unternehmungsformen, Stuttgart  1928.  pag.  22.
56)  A Amonn ,.Untemehmergewinn" in: Die Wirtschaftstheorie der Gegen-

wart Wien 1928, Bd. III, pag, 260 e.v.
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de organisatie van de onderneming noodzakelijk een pro-
ductiefactor is, naast kapitaal, arbeid en grond. Door de
eigendom van minstens een van deze vier productie-
factoren neemt het individu deel aan de productie en ver-
krijgt hij daardoor een inkomen. De eigendom van de
„business-unit" houdt in de eigendom van vergankelijke
(perishable) productiegoederen, zoowel  als  de  mogelijk-
heid voor investeering van kapitaal, tewerkstelling van
arbeidskrachten en het gebruik van grond. Tevens be-
hoort tot de functie van „business-ownership" het huren
van een organiseerenden leider van de onderneming. Op
deze wijze houdt de functie  van den ondernemer  in :
wettelijke verantwoordelijkheid.

1-    Uit dit alles blijkt nu, aldus Tuttle, dat het bezit van
kapitaal, verbonden met leiderseigenschappen, de meest

l: stringente qualificatie is voor de ondernemersfunctie,
omdat de eigenaar van deze eigenschappen zoowel het

;  vertrouwen van kapitalisten als van arbeiders heeft. De
conclusie is derhalve, dat zoowel kapitaal als reputatie
geifigend zijn om als ondernemer  op te treden :  „It  is
also true, that a reputation for the judicious and succesful
organisation and direction of a business would attract
capital and labour and would in itself, qualify its posessor
for the roll of entrepreneur" 57 ).

Om ondernemer te zijn moet men echter kapitalist, of
grondeigenaar, of arbeider zijn. In het zakenleven wordt
de ondernemersfunctie steeds gevonden in een ,,perso-

-neele unie met tenminste een van de andere functies.
In de N.V. is de aandeelhouder ondernemer, mits stem-
gerechtigd ; een juridisch lichaam is derhalve onder-
nemer. Zijn inkomen verkrijgt de aandeelhouder in een
tweevoudige qualificatie, n.1. als kapitalist ontvangt hij
interest en als ondernemer ondernemerswinst.

Tuttle, die derhalve zeer goed het onderscheid kent
tusschen den kapitalist en den ondernemer, meent der-

57)  1.c. pag. 21
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j
halve, dat de ondernemer steeds, zij het ook accidenteel.

6 kapitaal-eigenaar in de praktijk moet zijn, ook al is theo-
I retisch een scheiding tusschen beiden mogelijk.

Haussermann ziet als voornaamste functie van den
ondernemer het disponeeren over de productiefactoren.
De aandeelhouder is ondernemer, zelfs al heeft hij slechts
ten aandeel ; hierover sprekend stelt hij vast : „Durch
sein rein passives Verhalten ubt er aber faktisch schon
Disposition aus...... Allein der Besitz der Aktie beinhaltet
schon die Unternehmerstellung und Unternehmerfunk-
tion" 58 ),

Uit het vorenstaande moge genoegzaam gebleken zijn
de verschillende opvattingen, welke omtrent den onder-
nemer in de economische literatuur leven. De meest hard-
nekkig volgehouden identificatie van ondernemer en
kapitalist van Adam Smith tot Knight, Liefmann en Tuttle
toe, bewijst, hoe in onze dagen de eenmaal door de
Fransche schrijvers als Turgot en Say ingeslagen weg.
die naar een juiste onderscheiding leidde, is voorbijgegaan
onder invloed van de Engelsche school, ondanks de feite-
lijke ontwikkeling, die gaande was.

Hadden Turgot en Say in de Engelsche literatuur meer
aandacht verkregen, dan hadden ongetwijfeld de latere
schrijvers zich meer op het ondernemersprobleem kunnen
bezinnen.

Dit laatste nu is niet geschied. In plaats daarvan is de
belangstelling van veel economisten, evenals bij Smith en
zijn epigonen, uitgegaan naar een verklaring van de

''ondernemerswinst en in het algemeen van de „profit ,
zonder allereerst te trachten naar een juiste analyse van
de ondernemersfunctie. Dit is de tweede algemeene lijn.
welke ten aanzien van den ondernemer in de literatuur
te bespeuren valt en welke evenmin als de voorgaande
de analyse op het juiste spoor kon zetten. Voor beide
opvattingen geldt de opmerking van Edgeworth : „To

58)    E.  Haussermann:  Der Unternehmer. Stuttgart  1932.
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determine at what point the capitalist ends and the entre-
preneur beginns, appears  to defy analysis"  59).

1       Ten derde is, onder invloed van de ondervonden nood-

    zaak de functie van den ondernemer nader te bepalen,
F deze functie zoo nauw aan de ondernemerswinst vast-

gekoppeld, dat, naar de meening van verschillende
schrijvers ( Mataja. Schumpeter, Clark),    met    het    ver-
dwijnen van de ondernemerswinst tevens ook de functie

' van den ondernemer heeft afgedaan. Deze derde mis-
vatting vindt haar oorzaak mede in de reeds aangeduide
zucht om de ondernemerswinst theoretisch vast te leggen,
zonder nadere analyse van het ondernemersprobleem.

Een vierde misvatting, welke overigens mede met de
eerste samenhangt, betreft meer de vraag, wie onder-
nemer is. Vanzelfsprekend leidt de identificatie van ka-
pitalist en ondernemer tot de aanwijzing, onder meer
moderne verhoudingen, van den aandeelhouder tot on-
dernemer. Evenwel, ook bij een min of meer juiste analyse
van de ondernemersfunctie, zou bij de bepaling van de
vraag. wie ondernemer is, de aandeelhouder aangewezen
kunnen worden, niet zoozeer als kapitalist, maar omdat
min of meer abusievelijk het nemen van de laatste be-
slissingen als ondernemersfunctie aan den aandeelhouder
wordt toegekend (Knight, Haussermann).

Hiermede houdt tevens verband de opvatting, dat de
aandeelhouder de risicodrager is, een opvatting, welke
alleen vol te houden is, wanneer de ondernemer niet
„empty-handed" is en niet gelet wordt op het moreele
risico, waarvan een ander dan de aandeelhouder in de
onderneming de drager kan zijn.

In het volgende hoofdstuk dan zullen wij trachten den
ondernemer en zijn functie nader te bezien, onder ver-
mijding van de hierboven aangehaalde misvattingen.

59) -The Theory of Distribution", Quaterly Journal of Economics XVII.
pag. 204. eveneens aangehaald bij Tuttle.
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HOOFDSTUK II.

DE ONDERNEMER,
ZIJN WEZEN, ZIJN FUNCTIE EN WINST.

Das Werk ist der Schmuck des Unter-
nehmers. durch dessen Gianz er sich von
seinesgleichen unterscheiden will......

K. WIEDENFELD.

Par. 1. De motieven van het Ondernemershandelen.

Is het wet zonder meer juist in een economische be-
schouwing, welke den ondernemer tot onderwerp heeft,een - zij het korte - aandacht te schenken aan de
drijfveeren en motieven van den ondernemer ?  Gaat het
wel aan de grenzen van het strikt economische een wijle
te overschrijden, teneinde te verwijlen in de grens-
gebieden van historie en psychologie ?

Ik geloof. dat hier mutatis mutandis van toepassing is,
wat Heller inbrengt tegen hen, die de waardeleer uit de
economische theorie willen verbannen : ,,denn nicht die
Erwagungen des Menschen an sich, sondern blosz ihre
Zusammenhang mit der Wirtschaft ist es, was untersucht
werden soll ,. Om den ondernemer in zijn motiveering"   60 j

van het economisch handelen te verstaan, zal men vaak
te rade moeten gaan bij tijdgenooten, of meer in het alge-
meen bij uitspraken van anderen, dan wel autobiografieen
of memoires. Wat betreft deze laatste categorie van
bronnen waar uit te putten valt, is vooral objectiviteit

60)    W.  Heller:  Theoretische  Volkswirtschaftslehre.*Leipzlg  1927.  pag.  40.
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een eerste vereischte. Immers, de schrijver-ondernemer,
die iets te zeggen heeft over de wijze, waarop hij carriere
maakte, is licht geneigd objectiviteit te laten varen bij de
beschrijving en classificatie van de factoren, welke tot
zijn    succesvolle ondernemersloopbaan bijdroegen 61 ).

Wat zijn dan de motieven van den ondernemer ?
Het motief in het economisch leven is de beweeggrond

en de drijfveer, die onzen wil richt op een bepaald doel
1  in verband met de behoeftenbevrediging. Het visionaire,

de phantasie, zoowel als het gevoel spelen daarbij een
rot. De motieven staan voor alles echter in een nauw
verband met een of andere behoefte, zij het dan ook, dat
deze behoefte niet steeds stoffelijk behoeft te zijn. Zoo
b.v. de behoefte naar gelding, erkenning, sociaal aanzien,
macht etc. De behoeften kunnen individueel of sociaal
zijn, er zijn behoeften om te doen en te hebben. Elk motief
kan daarbij egoistisch dan wel altruistisch werken. De
motieven kunnen onderscheiden worden naar tegen-
woordigen tijd en toekomst, naar dwang en vrijheid. De
motieven kunnen zoowel economisch als niet economisch
werken.

Wij zullen ons echter niet bezighouden met een poging
om een indeeling der motieven te geven. Voor ons doel
is immers voldoende te constateeren, dat er meerdere
motieven zijn, welke het ondernemershandelen en het
economisch leven  in het algemeen beinvloeden 62 ).

Reeds de Klassieken hebben er op gewezen, dat onze
-

61) Opvallend is ook, dat succesvolle zakenlieden en ondernemers (ook
de minder succesvolle), de neiging hebben.  na  al  of niet volbrachte levenstaak
te theoretiseeren, of in hun memoires hun economische theorieen ten beste te geven,
waar ongetwilfeld uit te leeren valt. Om enkelen te noemen : Ricardo, Franklin,
Say, Strousberg, Rathenau, Siemens, Edison, Ford, Carnegie, Rockefeller, van
Marken. Sickesz. enz.

62)    Zoo spreekt Taussig  over:  1.  instinct of contrivance or construction,

2. accumulation. 3. domine£ion. 4. emulation. 5. sympathy, altruism or devotion.
(F.  W. Taussig: .,Inventors and Moneymakers,  New  York  1915,  pag.  79).
Sombart kent vier waardevoorstellingen als drijfveer voor het ondememers-
handelen  n.1. :  L  kwantiteit,  2.  snelheid.  3. het nieuwe,  4. het machtsgevoel
(Bourgeois   pag.   222   e.v.).
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normale behoeften snel verzadigd kunnen zijn, maar dat
daarboven uit, wij een groote impuls naar additioneele
welvaart kennen. En zoo is het ook bij het ondernemers-
handelen. Is eenmaal een bepaalde hoogte van

materieele      welvaart bereikt, dan zullen andere motieven dan het  1
winststreven de voornaamste rol gaan spelen. Ook in het
eerste stadium van den opbouw van de onderneming is
geld verdienen niet het eenige motief van het onder-
nemershandelen 63 ) 0

Veelvuldig zijn de motieven van den ondernemer,
welke voor een goed deel reeds te verklaren zouden
zijn, wanneer men bedenkt, welke verschillen in per-
soonlijkheid en karakter, ouderdom, milieu, opvoeding,
aanleg, afkomst en in vele andere factoren aanwezig zijn.
Niet steeds worden de gevolgen van het economisch han-
delen overwogen noch ook of de impulsen ervan van
hoogere of lagere orde zijn. De economist heeft echter
steeds erkend, dat de motieven vaak andere zijn dan het
zelfzuchtig winststreven, en dat het geld verdienen zelfs
nobel  kan  zijn,  mits  doel en middelen nobel  zijn 64 ).

.,Het economisch leven groeit niet uitsluitend op uit
de nooddruft. maar ook, hoe paradoxaal het moge
klinken, in de sfeer van mildheid, vriendschap, ver-
trouwen, eer, hoogmoed en avontuur" 65 ),  is een consta-
teering, welke met name ook voor de motiveering van
het handelen van den ondernemer geldt.

.

-
63)    De onverschilligheld van een.uitvinder als Edison voor geldzaken  moge

uit het volgende citaat blijken : .And stlll later he (Edison) accepted an offer
by cable of .30.000" for another contrivance and was surprised, when the
draft came. that it was £ 30.000. He had expected dollars.- (Taussig 1.c. pag.
38). Geciteerd wordt veelal een woord van Walter Rathenau : "...und ich

m6chte behaupten, dass. wer am persanlichen Geldgewinn hangt. ein grosser
Geschaftsmann uberhaupt nicht sein kann." Reflexionen und Aufsatze, Berlin
1925, pag. 81. .

64)     Men zie  hierover o.a. Marshall: Principles of Economics, London  1936.
pag. 20 e.v.

65)   I.  Huizinga :  ..Over de grenzen  van  Spel 'en Ernst  in de Cultuur",
Haarlem 1933, pag. 19.
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„Freude an neuen Kombinationen" 66),   Tatigkeits-
drang"  67 ), eerzucht 68 ),  belangstelling  voor zijn  zaak,  de
wil tot succes, geloof in de vooruitgang, het zijn even
zoo vele drijfveeren voor het handelen van den onder-
nemer.

Doch ook altruisme. vaderlandsliefde. de zorg voor de
arbeiders beinvloeden vaak de besluiten van de leiding
van de onderneming. ook indien daarmede geldelijke
offers gemoeid zijn. Hoeveel beslissingen in groote en
kleine ondernemingen zouden anders uitgevallen zijn,
wanneer niet vaderlandslievende en nationale argumenten
van doorslaggevende beteekenis waren geweest. Wan-
neer een Ir. J. C. van Marken door den Raad van Commis-
sarissen van de N.V. Nederlandsche Gist- en Spiritus-
fabriek te Delft bij zijn afscheid van het bedrijf, waarvan
hij de oprichter is geweest. levenslang  5 %   van  de  over-
winst der onderneming wordt aangeboden en van
Marken van dit recht afstand doet ten gunste van een
sociaal fonds van de arbeiders, is dit een sociale daad,
welke haar oorsprong vindt in zijn levenslange zorg voor
de arbeiders, waarvan tal van sociale instellingen, ver-
bonden aan deze onderneming, getuigen.

De zelfstandigheidsdrang speelt een zeer groote rol
waar het er op aan komt beperkingen van de onder-
nemersmacht tegen te gaan.

Rationaliseering, speciaal in kleinere en middelbare
ondernemingen, werd dikwills aangevoeld als een aan-
slag op de persoonlijke macht in het bedrijf. Hetzelfde
geldt voor die concentratiepogingen, waarbij als eerste
eischen van samenwerking worden gesteld beperkingen
van de ondernemingsleiding of de persoonlijke macht in

i het  bedrij f 89).  Ja,  zelfs  de  zelfstandigheidsdrang  kan  in

66)  J. Schumpeter. 1.c. pag. 138.
67)  G. Schmoller, Grundrisz Bd. 1. pag. 28.
68)   D. Rockefeller, Memoiren : ..Wir sind ausserordentlich ehrgeizig und das

Erfolg elnes einzelnen auf irgend einem Gebiete spornt die Anderen zur Nach-
eiferung an."

69) Vgl. K Wiedenfeld. Gewerbepolitik Berlin 1927. pag. 110.
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conflict komen met het rentabiliteitsstreven, wanneer
familietraditie en familie-eer eischt, dat het bedrijf niet
in andere handen overgaat, of wanneer de kapitaal-
verschaffing bij noodige uitbreiding van de onderneming
geweigerd wordt aan buitenstaanders, of slechts toege-
laten wordt voorzoover de eigen middelen de zeggings-
macht in de onderneming kunnen blijven begronden.
.Das Herrengekiht in seiner ganzen Unwirtschaftlichkeit
stimmt  sich dem Gewinnstreben entgegen- 70).  Zij  kan
zelfs tot een uitwas worden, wanneer de ondernemer
geen werk uit handen kan geven, uit vrees, dat hem de
zeggingsmacht  voor een gedeelte zal ontgaan 71    

Schumpeter kent bij de interpreteering van de motieven  1
drie factoren. welke het ondernemershandelen leiden. 1
Vooreerst de droom en de wil een eigen rijk te stichten, 1als het kan een dynastie. In dit rijk wordt of kan in groote
mate worden voldaan aan het machtsgevoel, dat daar-
buiten niet bevredigd wordt en „gerade Rir solche Leute
besonders wirksam sind, die keinen anderen Weg zur
sozialer Geltung haben...". ,,Mit „Freiheit" und „Sockel
der Pers6nlichkeit" wird man diese Motivitation bei dem
einen prlizisieren k6nnen, mit „Einfluszsphiire" beim
andern, mit „Snobismus" beim Dritten".

Vervolgens strijdlust en de wil te overwinnen. .,Ge- <1
winngr8sze als Erfolgsindex - oft nur in Ermangelung
eines andern - und Siegerpfosten. Wirtschaftliches
Handeln als Sport: Finanzieller Wettlauf, noch mehr
aber Boxkampf".

Als derde motief is het „Freude am Gestalten" te ver-  3
staan als het zonder meer voldoening vinden in het werk,
zoowel als het vreugde vinden in het werk, in het bouwen

70)  K. Wiedenfeld 1.c. pag. 31.
71)  Halske kon er niet tegen. dat de firma Siemens en Halske in de latere

jann ook zonder hem Rep. „Schon die Anstellung eines Buchhalters machte ihm
Schmerz." Toen de zaak zoo groot werd, dat zij niet meer door een enkelen
persoon over·zlen kon worden, besloot Halske de hiding er bil neer te leggen
en zich te wijden aan het bestuur van de stad Berlijn. wat hem meer bevrediging
gaf.  W. von Siemens : Lebenserinnerungen.  Berlin  1922.1.c.  pag.  190.
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van het nieuwe als zoodanig 72 ) I De motieven kunnen
1 ·  het winststreven beinvloeden en het versterken of ver-

zwakken.
Niet het geld op zichzelf drijft den ondernemer aan.

Natuurlijk streeft de ondernemer naar winst. Het onbe-
perkte, onvoorwaardelijke en onbegrensde streven naar
winst is wellicht daarom vaak ten onrechte, in verbinding
gebracht met den ondernemer, omdat de winst voor den
ondernemer is het einde, dat het werk bekroont, de
maatstaf voor zijn succes. Met een variant op een bekend
gezegde geldt voor hem : „Nothing succeeds like profit".
De ondernemer is vormgever van den wil tot winst in de
onderneming, omdat de winst is het objectieve doel van
de organisatie, welke zijn schepping is. Sluiten de boeken
niet met een gunstig saldo, dan is de onderneming als
onderneming mislukt, althans in de betreffende boek-
houdkundige periode.

Anders dan bij den arts, den kunstenaar, den paeda-
goog. is de winst het bewijs voor het al of niet geslaagd
ondernemer zijn. In dezen zin is dus het rentabiliteits-
streven hetzelfde als het streven naar bekroning en waar-
deering - in getallen uitgedrukt - van het werk. Het
winststreven ligt dus ook in de objectieve structuur van
het werk.

Het winststreven is ook in dezen zin, wat den onder-
nemer betreft, niet onbeperkt, omdat vooreerst de onder-
nemer bij de toename der scheiding van kapitaalverschaf-
fing en leiding in de onderneming, vaak slechts voor een
bepaald gedeelte in de winst van de onderneming deelt.

i   Hoogstens  zou  tot de aanvaarding  van het streven  naar
onbeperkte winst geconcludeerd kunnen worden voor-

b

zoover het betreft de onderneming zelve. De scheiding
tusschen kapitaalbezit en ondernemingsleiding, die vooral
een gevolg is van de ontwikkeling van de N.V., waar-
door het kapitaalrisico over velen verdeeld kon worden,
de toename van de splitsing in de ondernemersfunctie

72)    I.  Schumpeter : Theorle der wirtschaftlichen Entwicklung.  pag.   138.

40



in de meerhoofdige onderneming, de toename ook in de
ondernemersspecialisatie binnen de onderneming, heeft er /toe bijgedragen, dat de levensduur en het bestaan van de
onderneming niet meer aan Un persoon gebonden bleef. lHet samenwerken van talrijke personen, van specia-
listen in de onderneming. de meer geperfectionneerde I
boekhouding, rationalisatie en mechanisatie, de duurzame
investeering van kapitaal in de onderneming, dat alles
werkt samen, zoodat de ondernemer niet meer geidentifi-
ceerd kan worden met de onderneming. Naast en boven
hem komt te staan een organisatie, waarvan hij weliswaar
de bezieler is, de drijvende kracht, maar waarin hijzelf
niet geheel meer de onbeperkte meester is, doordat ook
hij zelf door de onderneming gedreven wordt. Er is een
wisselwerking tusschen den ondernemer en de door hem
bezielde onderneming, doordat ook de onderneming den
ondernemer eischen oplegt ten aanzien van zijn persoon-
lijke gebondenheid, den aard en duur van zijn werkzaam-
heden en verdeeling en behartiging van zijn andere
plichten. Op deze wijze kan vooral in de groot-onder-
neming de ondernemer de slaaf worden van het orga-
nisme, dat hij zelf schiep en dat hem dwingt tot rustelooze
beroepsarbeid en plichtsvervulling, welke hem de wereld
en zijn leven slechts kan doen zien onder het criterium
van de voortdurende zorg voor het behoeften-
voorzieningsproces, dat zich via de onderneming afspeelt.

De onderneming is geworden een zelfstandige organi-
satie met een eigen leven, afgescheiden van dat van de
personen, welke erin hun levenstaak hebben, inclusief de
ondernemer. Deze organisatie moet krachtens haar aard
en doelstelling aan eigen wetten gehoorzamen. Wit een
onderneming zichzelf instandhouden en vervolmaken,
wil zij gedijen en uitgroeien, dan moet zij noodgedwongen
naar winst, naar onbeperkte winst, dingen. Groot zijn de
mogelijkheden om nieuwe producten, nieuwe grond-
stoffen, nieuwe afzetmarkten te vinden en te benutten.
om in breedte of diepte te functioneeren, te concentreeren
of op andere wijze uit te breiden. Ook naar binnen is
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haar werkterrein uitgebreid, liggen door specialisatie,
rationalisatie en mechanisatie onverwachte perspectieven
en ongekende nieuwe horizonten open, om door verlaging
van den kostprijs de winst op te voeren.

En de ondernemer als leider van de onderneming moet
naar onbeperkte winst streven, omdat het de objectieve
voorwaarde is voor de verzekering van het bestaan en

I voortbestaan van de onderneming en niet omdat hij zelf
' de onbeperkte en onvoorwaardelijke winststrever is.

Vergeten we tenslotte niet, dat het winststreven terug-
gaat naar de vroegste tijden en dat indien ook al kunnen
bepaalde exponenten van een ondernemerscategorie voor

''

onbeperkte en .rucksichtslose winststrevers doorgaan,
daarmede niet alle soortgenooten gebrandmerkt zijn. Het

,'winststreven in zijn uitersten. de ..lucri-rabies kennen wij
reeds uit de dorst naar geld en goud, van roofridders,
vrijbuiters, boekaniers, piraten, alchimisten, spelers aan
de hoven, ambtenkoopers en gentlemen-adventurers.
Zijn een Sir Francis Drake, als .the noble pirate" en Sir
Walter Raleigh als „the great Raleigh" wel iets anders
als avontuurlijke winststrevers, die in hun zucht naar gel-
delijk voordeel paal en perk te buiten gingen ?

Echter is het winststreven als streven naar geld in dezen
zin anderzijds beperkt, doordat de behoeften welke door
materieele of andere koopbare dingen te bevredigen zijn,
snel een verzadigingspunt bereikt hebben. De vreugde
aan koopbare zaken verdwijnt voor den ondernemer
eerder dan de zucht naar macht en de wensch naar een
sociale positie. En zelfs de eerzucht kan nalaten om ten-
slotte als eenig motief, dat in staat is tot dadendrang aan
te sporen, over te houden technisch of wetenschappelijk
interesse, dan wel de gewoonte de zaak te leiden, welke
een levensbehoefte, een voorwaarde voor het psychische
en physieke bestaan van den ondernemer is geworden.

Vooral voor het streven naar macht en sociale gelding
is het streven naar winst slechts een werkzaam middel,
dat bij vele ondernemers, zoodra zij in betere doen ge-
raakt zijn, de drijfveer bij uitnemendheid wordt. Ik geloof

42



dan ook, dat von Degenfeld.Schonburg juist ziet, wan-
neer hij bij de bespreking van de motieven van den onder-
nemer in het economisch leven, behalve aan het „indivi-
duelle Habenmotiv" de grootste beteekenis hecht aan het
,,Geltungsstreben", dat dikwijls nog belangrijker kan zijn
dan het eerste, bij die ondernemers, die niet meer te
vechten hebben   voor 's levens noodzaak 73).

Onder dit .,Geltungsstreben" valt ongetwijfeld tevens
te verstaan het complex van motieven, hetwelk zich in de
concurrentiestrijd uit. Ook voor die ondernemers, die in
de concurrentiestrijd niet zoozeer hun materieel bestaan
als „wedde" behoeven te wagen, heeft de concurrentie
een bekoring en aantrekkingskracht, waaraan motieven
van sport en spel m.i. ten grondslag liggen. Ik meen, dat
deze motieven een onderdeel zijn van het streven naar
gelding en reputatie in de groep van mededingers of ter
verwerving van sociaal aanzien daarbuiten. De geldelijke
prikkel is daarbij slechts middel geworden.

In hoeverre wordt de ondernemer dan gedreven door
motieven van sport en spel ? De fabrikant, die wekelijks
of maandelijks zijn kostprijzen vergelijkt en er een sport
van maakt zichzelf telkens te overtreffen, wordt niet ge-
dreven door een motief, dat met het spel in verband staat.
*,Naar den vorm beschouwd kan men dus, samenvattende.
het spel noemen een vrije handeling. die als ..niet ge-
meend" en buiten het gewone leven staande bewust is, die
niettemin den speler geheel in beslag kan nemen, waar-
aan geen direct materieel belang verbonden is, of nut ver-
worven wordt, die zich binnen een opzettelijk bepaalde
tijd en ruimte voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk
verloopt en gemeenschapsverbanden in het leven roept,
die zich gaarne met geheim omringen of door vermom-
ming als anders dan de gewone wereld accentueeren 74 ).

Bij zijn promotie Dr. h.c. aan de Handelshoogeschool te

m)   F.  von DegenfeId-Schonburg: Hoofdstuk  III.  Die  Motive  im 'Wirt-
schaftsleben"  in :   Die  [Motive  des volkswirtschaftlichen Handelns  und  der
deutsche Marxismus. Tubingen 1920, pag. 68.

74)   L  Huizinga : Homo Ludens. Haarlem  1938.  pag.  20.
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Rotterdam verklaarde Dr. A. Philips, dat hij zijn zaak
nooit had beschouwd als een taak, maar wel als een
sport: „Van mijn intrede in de N.V. af werd het een
wedstrijd tusschen de technische en commercieele leiding
om elkaar de loef af te steken. De een trachtte zooveel
te fabriceeren, dat hij meende, dat de commercieele leiding
het niet aan den man kon brengen, terwijl de ander zoo-
veel probeerde af te zetten, dat de fabriek geen gelijken
tred zou kunnen houden met den verkoop".

Zijn meest riskante ondernemingen, zoo verklaarde
Edward H. Harriman, konden alleen begrepen worden
„by bearing in mind, that he was a  „dead game sport" 75    

Wiedenfeld wijst er op, dat het met de sport verwante
interesse der Engelschen voor technische prestaties er toe
bijdraagt de zelfstandigheidsdrang der ondernemers op
den achtergrond te dringen, doordat eerder de technicus
dan de koopman aan het hoofd van een bedrijf komt. Bij
den koopman is immers de zelfstandigheidsdrang grooter
dan bij den technicus. Dit zou ook de verklaringsgrond zijn,
dat de straffe kartelbinding weinig, daarentegen de trust
veel meer bekend is. Immers het kartel grijpt niet direct
in de wijze van produceeren in, terwijl de trust deze ten-
dens  over het algemeen  tot wet heeft 76 ) .

Waar de technicus derhalve meestentijds aan het hoofd
van het bedrijf staat, is de tendens naar de meer tech-
nische combinatievorm van de trust sterker dan naar de
vaak meer door commercieele motieven ingegeven
kartelvorm.

Huizinga wijst er tenslotte op, dat overal, waar aan
de prestaties in het bedrijfsleven een sportieve kant ver-
bonden is, het recordstreven hoogtij viert, b.v. de hoogste
tonnenmaat voor een mailboot. het blauwe lint voor het
snelste Oceaantraject. Omgekeerd gaan sommige onder-
nemingen er vaak toe over werklieden niet om hun be-
roepsbekwaamheid in dienst te nemen of te houden, doch

m) F. Taussig. 1.c. pag. 87.
16)    K  Wiedenfeld:   Das  Pers6nliche in modernen Unternehmertum,   1910,

pag. 245.
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b.v. met het oog op de sport, welke aan het bedrijf ver-
bonden  is 77 ).

Veilig kan geconstateerd worden, dat in het economisch
leven motieven van sport en spel een rol spelen. Ja zelfs
de terminologie en de regels bij het maatschappelijk be-
hoeftenbevredigingsproces in acht te nemen zijn er aan
ontleend. Concurrentie beteekent wedijveren, samen
loopen in een wedstrijd. Het is het streven naar een gelijkdoel, door personen of groepen van personen of andere
collectiva, waardoor deze personen of groepen een be-
paalde plaats in het economisch levensproces wordt aan-
gewezen '78    

Zoo spreekt Hamilton van : „Competition is rivalry
subdued into organisation by rules of game- 79). HetNederlandsche .mededinging" als equivalent voor con-currentie, het Duitsche „Wettbewerb" en het Angel-',saksische ,,Competition geven duidelijk aan, dat ditbegrip niet enkel beperkt is tot de wedijver op economisch

"terrein. „Fair Competition als nagestreefde ideaalge-
"dachte economische wedijver, „cut-throat-competition

en „unfair competition" in het algemeen als de practische
negatie ervan, duiden er op, dat de spelregels al of niet in
acht genomen worden. En daarom blijkt, dat concurrentie
niet al te zeer op de spits gedreven mag worden, niet tot
strijd of liever tot conflict mag verworden, wil de orde-
nende functie, welke eraan inhaerent is, niet te loor gaan.
Het belang van de concurrentie als wedijver voor het
economisch leven wordt ook door den staat erkend,
doordat in de wetgeving de regels voor .,faire" mede-
dinging, welke traditioneel of door overeenkomst in het
bedrijfsleven wordt aanvaard, publiekrechtelijk worden
gesanctionneerd.

Ook J. M. Clark erkent het spelelement in de econo-
mische mededinging, wanneer hij vaststelt :  „It is one of

77)  T. Huizinga, 1.c. pag. 288/89.
78)   VgL  A v. Wagenberg :  Over het begrip „Fair Competition-  in  de

Vereenigde Staten van Amerika, pag. 12 e.v.
m) Encyclopaedia of Social Sciences, onder .,Competition".
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the tasks of control to attach the sentiments of unfairness
to all practices, which violate the social purpose of the
game of competition- 80).

Concurrentie is „rivalry for income" ( Clark);  er  is  een
vergaande wisselwerking tusschen het winststreven en de
concurrentie, anderzijds een stringente contaminatie van
spel en ernst in het element mededinging. Hoever  deze
gaat is moeilijk te zeggen, want al moet het spel ernstig
gespeeld worden, de mededinging kan vaak te ernstig
zijn voor bepaalde personen of groepen, dan dat het spor-
tieve element als zoodanig nog aangevoeld kan worden.
Daarom is noodig een zekere materieele vrijheid van den
mededinger ten opzichte van den inzet. Het sportieve heeft
eerst dan charme, wanneer het materieele bestaan niet te
zeer als „wedde" gelden moet.

In nog ander opzicht is vrijheid een noodzakelijke voor-
waarde voor mededinging, n.1. in zooverre de deelnemers
in hun vrijheid om te dingen naar den inzet niet belemmerd
worden door een combinatie, welke de concurrenten om-
vat, teneinde den inzet te verdeelen, zooals het monopolie
dit ten doel heeft.

In een dergelijk geval heeft het mededingen geen zin"meer en kan van „wedstrijd als zoodanig geen sprake
meer zijn. Concurfentie heeft derhalve een zekere vrijheid
tot voorwaarde, behalve die vrijheid van aaneensluiting,
welke mededinging doodt. Van den anderen kant be-
teekent dit ook weer niet, dat een bepaalde vorm van
afspraken of samenwerking mededinging uitschakelt. In-
tegendeel, een bepaalde vorm van samenwerking kan voor
den goeden gang van de mededinging bevorderlijk zijn.

Vergeten we vooral niet -  en hier wil ik speciale
nadruk op leggen  -,  dat het motiefsleven  van  den  on-
dernemer slechts een onderdeel. een facet, is van wat
we meer algemeen zouden kunnen noemen het geestelijke
in het economisch leven, de -Wirtschaftsgesinnung".

Wanneer de ondernemer ter verwezenlijking van de

80)  I. M. Clark, Social Control of Business. Chicago 1925. pag. 155.
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ruil-rechtvaardigheid de prijs van zijn product stelt naar
de productiekosten en niet naar den hoogsten prijs, welke
het publiek er voor wil geven, wanneer het beneden kost-
prijs verkoopen van zijn product. als unfaire concurrentie,
voor den ondernemer de gewoonste zaak ter wereld is
dan wel wordt nagelaten, omdat het als een onrechtvaar-
dige handeling beschouwd wordt, dan is het duidelijk.
dat hier geestelijke factoren de motiveering en derhalve
het ondernemershandelen mede bepalen. Ik geloof niet,
dat, ook al zijn in de ,,Wirtschaftsgesinnung" elementen
van religieuze en ethische normen en idealen aanwezig,voor den ondernemer ook motieven als zoodanig zijn aan
te wijzen. Ongetwijfeld hebben deze factoren echter wel
invloed op de motieven. Ook Sombart is van meening,dat er van een religieus motief voor den ondernemer
geen   sprake   is 81),   terwijl   von Degenfeld Schonburg,
sprekend over de motieven van den ondernemer, geen
aandacht wijdt aan religieuze motieven en bij de be-
schouwing van de motieven in het economisch leven in
het algemeen slechts erkent den invloed, die er van kan
uitgaan   op het economisch handelen 82 ).

Het staat wet vast, dat niet slechts economische toe-
standen, doch ook sociale, politieke, ethische en religieuze
normen en idealen beteekenis hebben voor het econo-
misch handelend individu en den ondernemer in het
bijzonder.

Nu kan geconstateerd worden, dat het geestelijke in het
economisch leven een veranderlijk begrip is, en dat de
elementen, waaruit het is opgebouwd, in verschillende
verhouding tot elkaar kunnen staan, afhankelijk van de
tijdsomstandigheden. Nu eens zullen religieuze en ethische
elementen overwegen zooals in de middeleeuwen, dan
weer zullen geestelijke factoren een negatieve functie
dragen en hoofdzakelijk bepaald worden door de norm :
alles is geoorloofd, wat niet wettelijk uitdrukkelijk ver-
boden is, terwijl andere elementen overheerschen.

81)    W.  Sombart:  Hochkapitalismus.
82)  F. von Degenfeld Schonburg. 1.c. pag. 62 e.v.
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Vervolgens is het ook waar, dat niet alleen de tijds-
omstandigheden den invloed van deze geestelijke factoren
bepalen, maar ook, dat de„Wirtschaftsgesinnung" vooral
een subjectief begrip is, afhankelijk van de personen, die
de dragers er van zijn. Niet alleen, dat de samenstelling
van de elementen voor de economisch handelende indivi-
duen in dezelfde tijdsomstandigheden anders kunnen zijn,
doch ook dezelfde elementen kunnen bij verschillende
personen in dezelfden tijd verschillende intensiteitsgraden
aanwijzen. Hieruit volgt, dat de inhoud van het begrip
van het geestelijke in het economisch leven een hooge
intensiteitsgraad kan dragen, zonder dat nochtans die-
zelfde geest of andere elementen ervan een algemeene
verbreiding kennen.

Hieruit is te verklaren, dat sommige ondernemers bij
hun motieven door een „Wirtschaftsgesinnung" geleid
werden, welke een geheel andere was dan die van hun
tijdgenooten.

Hierboven sprak ik reeds over de beinvloeding van
sociale en politieke factoren. Deze spelen een voorname
rot in de „Wirtschaftsgesinnung". Wanneer de onder-
nemer zich zelf beziet als dienaar van de gemeenschap,
niet alleen voor de productie van economisch nuttige goe-
deren, maar ook ten aanzien van het persoonlijke element
in zijn onderneming, dan zal de motiveering van zijn
handelen daarvan den invloed ondergaan. Ik geloof niet,
dat in een dergelijk geval gesproken kan worden van
een .,employing motive", zooals William Smart meent 88   ,
doch veeleer over het reeds behandelde motief naar sociaal
aanzien en gelding, zij het dan ook. dat hier de motiveering
in haar uitwerking min of meer altruistisch is.

Het zou ons te ver voeren hierop nog verder in te gaan.
Zeker is, dat wij bij het nagaan van de motieven van den
ondernemer met tallooze factoren rekening hebben te
houden, waarvan wij hier slechts enkele hebben willen
aanduiden.

83)   W. Smart: Second Thoughts of an Economist, Inndon 1924. pag. 162.
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Par. 2. De verscheidenheid in ondernemersfuncties en
ondernemerstypen.

Alvorens nader te kunnen ingaan op het wezenlijke in
de ondernemersfunctie, is het wenschelijk allereerst met
een enkel woord na te gaan, de verscheidenheid in de
ondernemersfuncties en de ondernemerswerkzaamheden
in het algemeen.

Deze verscheidenheid nu treedt aan den dag bij, en
wordt beinvloed door den aard van de onderneming, ter-
wijl anderzijds de aard en aanleg van den ondernemer
de onderneming beinvloedt.

De ontwikkeling van de familiehuishouding tot onder-
neming neemt een aanvang, wanneer met verlating van
het behoeften-dekkingsprincipe, de economische eenheid
overschotten gaat voortbrengen met het doel deze, hetzij
op bestelling, hetzij voor de markt, te verkoopen.

Voor ons is slechts aanleiding over den ondernemer
te spreken, wanneer door het bewust onzelfgenoegzaam
worden van de huishoudingen en door voortschrijdende
specialisatie de kring van de gesloten huishouding door-
broken wordt. De leider van de gesloten familiehuis-
houding is naar onze meening Eieen ondernemer, evenmin
als de ten gevolge van het bewust onzelfgenoegzaam
worden der huishoudingen ontstane specialisten, voor-
zoover deze niet tevens leider zijn van de zich speciali-
seerende huishouding en derhalve in samenwerking met
ondergeschikten, werkzaam zijn. Zooals wij nog zullen
zien is de ondernemer slechts bestaanbaar in de verkeers-
huishouding, voorzoover hij tevens leider is van een on-
derneming als organisatie van personen, welke organisatie
duurzaam is krachtens wezen en strevend naar winst  84 ).

Het lag voor de hand, dat de eerste ondernemers, hetzij
als koopman, hetzij als producenten, tevens min of meer
over eigen kapitaal beschikten. De op de duur ontstane

84) Hieruit blijkt derhalve een andere opvatting dan bil Say, die de am-
bachtsman tot ondernemer verklaart ook indien hij zonder personeel arbeldt.
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I.

scheiding tusschen ondernemingsleiding en kaptaal-
verschaffng heeft, zooals wij reeds constateerden, aan de
ondernemersfunctie als zoodanig geen wijziging gebracht.
Dat het feit van de kapitaalverschaffing door den onder-
nemer zelf invloed heeft op de positie van den onder-
nemer en in het algemeen op zijn werkzaamheden in de
onderneming, valt evenwel niet te ontkennen. De functie-
splitsing van kapitaalverschaffer en eigenlijke onder-
nemer heeft voor ons probleem thans echter niet meer
belang dan de andere functiesplitsingen en afschuiving
van werkzaamheden, die de ondernemer zich in den loop
der tijden heeft willen laten welgevallen.

Zoo heeft de ondernemer, die als alleenheerscher van
zijn bedrijf alle werkzaamheden op zich nam. ter wille van
voortschrijdende specialisatie of bij het verder uitgroeienvan zijn onderneming. zich tallooze beperkingen moeten
opleggen. Naast de leiding in zijn bedrijf houdt een derge-
lijke ondernemer meestal slechts meer in het bijzonder de
leiding en directe supervisie van een gedeelte der werk-
zaamheden van de onderneming.

Een allereerste splitsing, die zich voordoet, is die
tusschen de eigenlijke productie en de inkoop en afzet,
derhalve tusschen het technische en het commercieele
gedeelte van het bedrijf. Doch ook financieel en adminis-
tratief vallen functiesplitsingen of -afschuivingen waar te
nemen, welke vaak in de groote onderneming culmineeren
in een meerhoofdig directorium, waar een directeur is be-
last met technische aangelegenheden, een tweede met
commercieele, een derde met financieele zaken, etc.

Differentiatie in de ondernemersfuncties en werkzaam-
heden naar den aard van de onderneming zal in het alge-
meen afhangen van de bedrijfsgrootte, de rechtsvorm van
de onderneming en de wijze, waarop de onderneming in
de maatschappelijke behoeften voorziet.

Bij de kleine onderneming zal de leiding meestal een-
hoofdig zijn, de ondernemer beheerscht alle werkzaam-
heden in het bedrijf en is vaak tevens kapitaalverschaffer.

In het groote concern zal de leiding berusten op de
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schouders van specialisten-ondernemers, die ieder op hun
terrein de verantwoordelijkheid dragen en elkaar tevens
min of meer kunnen vervangen. In de meeste gevallen
zullen deze gespecialiseerde ondernemers niet allen even-
zeer de kapitaalverschaffing bezorgd hebben en zal veel-
eer de eigendom van de onderneming elders berusten.

Nu blijkt tevens, dat de rechtvorm van de onderneming
tevens van invloed is op de bepaling van de werkzaam-
heden van den ondernemer. Deze invloed bepaalt zichniet alleen naar het feit van de kapitaalverschaffing of
de eigendom van de onderneming, de beinvloeding ge-
schiedt onrechtstreeks doordat de rechtsvorm wederom
van andere factoren afhankelijk is, b.v. de wijze van
kapitaalverschaffing, de noodzaak van risico-spreiding.  de
aard van de producten, die de onderneming voortbrengt
en tenslotte ook van de eischen aan de leiding te stellen.

Zoo zal voor arbeidsintensieve bedrijven vaak niet de
N.V.-vorm gekozen worden, waar voor de kapitaalinten-
sieve-onderneming deze rechtsvorm geredelijk wordt
aanvaard.

In de familie-N.V. en de commanditaire vennootschapop aandeelen doen zich andere problemen ten aanzien
van kapitaalverschaffing en eischen aan de leiding te
stellen voor. dan in de eenhoofdige onderneming, waar
de eigenaar de leiding heeft, of in de N.V. met het meer-
hoofdig directorium.

Ook de aard van het productieproces zelf legt den
ondernemer verschillende werkzaamheden op. De leider
van een productie-onderneming heeft andere problemen
dan de leider van een credietinstelling. een agrarisch be-
drijf of een extractieve onderneming. De ondernemer
van een hotelbedrijf heeft een andere taak dan de direc-
teur van een badinrichting, van een reisbureau, van een
circus of van een reclamebureau.

Ja zelfs verschillen in de techniek, de administratieve
beheersmethoden etc. hebben invloed op taak en werk-
zaamheden van den ondernemer.

Is deze verscheidenheid nu aanleiding om den onder-
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nemer in zijn functie verder niet onder de loupe te kunnen
nemen ?

Ik meen van niet. Definieeren we den ondernemer
voorloopig als den leider van de onderneming, dan blijkt.
dat de ondernemer als leider van de onderneming steeds
opvalt door een bijzondere kwaliteit of eigenschap, waar-
door hij zooal niet alle, dan toch meerdere werkzaam-
heden van leidend karakter kan uitvoeren. Ik meen dan
ook, dat wij allereerst enkele typen ondernemers moeten
onderscheiden, omdat wij door na te gaan, wat den on-
dernemer als type onderscheidt van een anderen onder-
nemer als type, lichter zullen komen tot de aanwijzing,
van wat zij gemeen hebben. Voor deze methode geldt als
te verwachten resultaat wat Taylor bedoelt met : .The
peculiar function of the entrepreneur must surely be found

''in something which he only can do .
Wanneer dan gepoogd wordt een indeeling in typen

te geven, geschiedt dit in de overtuiging, dat hiermede
niet een bepaalde ondernemer wordt aangewezen, doch
veeleer in het besef, dat vaak de ondernemer van vleesch
en bloed een mengvorm van meerdere types is.

Sombart onderscheidt ;
1.   den Technicus ;
2.   den Koopman;
3.   den Organisator ;
4.      den  Financier 85 ).

Schumpeter kent als typen :
1.   .Fabrikherr und Kaufmann" ;
2.   „Der Industriekapitan mit Aktien majoritlit" ;
3.   .,Der Direktor" ;
4.      „Der  Griinder" ( „Promotor" )  86'

85)  W. Sombart art ..Unternehmer". Archiv.
86)   Vgl.   Fr.   Haussmann: Die wirtschaftliche Konzentration an threr

Schicksalswende. Basel 1940, pag. 180.
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Een menging van bedrijfseconomische en genetische
elementen is te vinden in de onderscheiding van Florence,
n.1.:

1.   „Selfmade"-entrepreneur ;
2.   Family-Head :
3.   Financier ;
4.   Director ;
5.   Ex-Employee :
6.   Ex-Technician ;
7. Trained Administrator 87 ) .

Deze indeeling heeft het bezwaar meer te letten op
her- en afkomst dan op de typische functioneele ver-
schillen. Voorts vinden wij geen aanleiding den adminis-
trateur als apart type te onderscheiden, daar de adminis-
tratieve bekwaamheden van den ondernemer meestal bij
andere typen in onze indeeling voorbehouden zijn. Een
onderscheiding, die o.i. gelukkiger is. vormt die van
Jean-Paul Palewski. n.1.:

1.   l'Inventeur ;
2.   l'Organisateur ;
3.   le Commandant;
4.     le  Diplomate 88).

Onze onderscheiding komt hiermede overeen, ofschoon
wij meenen, dat deze nog met enkele typen is uit te
breiden 89).

87     p. S. Florence : The IRgic of Industrial Organization,  pag. 207.
88)   I.  P.  Palewski : Le  r6le du chef d'entreprise  dans la grande industrie.

Paris 1924. pag. 357 e.v.
'89)  00 meent b.v. van Marken in een zilner geschriften. dat de onder-

nemer moet zijn .  bouw.  en werktuigkundige, wetenschappelijk man, koopman,
administrateur, menschenkenner en menschenvriend. -Dat alles moet de indus-
trieeel zijn, maar is niemand." Inderdaad is er geen ondernemer zoo volmaakL
De eigenschappen die van Marken hier opsomt. zijn naar ik meen geen specifiek
vereischte voor iederen ondernemer, doch veeleer de elschen voor een bepaald
type ondernemer of leider van een bepaalden bedrijfstak In dit geval b.v. voor
de eigen ondememing, de N.V. Ned. Gist- en Spiritusfabriek
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Wij onderscheiden dan :
1.   den Pionier ;
2.   den Vakman;
3.   den Koopman;
4.   den Organisator;
5.   den Financier;
6.   den Ondernemer krachtens geboorterecht;
7.  den Onderhandelaar.

1. De Pionier.
Dit is de doorzetter van nieuwe combinaties bij uit-

nemendheid, de leider bij nieuwe gewaagde onder-
nemingen, de voortrekker naar nieuwe gebieden, de
veroveraar van nieuwe grondstoffenmarkten en afzet-
gebieden, de producent van nieuwe artikelen.

Vaak is hij de desperado, de man met wien het geluk
is, na vele mislukkingen. Hij is dan geen specialist, be-
schikt niet over een bepaalde vakkennis, maar over een
uitgebreide ervaring.

Optimisme, geloof aan den vooruitgang, de wil tot succes
spelen bij hem een groote rol. Vaak is hij weinig „repre-

,,sentatief . Pionier was een Reerink en een Zijlstra van
de „Koninklijke". Zijlstra was de eerste, die de mogelijk-
heden voor een loonende ontginning van petroleum zag,
die propaganda voor het denkbeeld maakte. anderen  er
voor won en ondernemingsgeest genoeg bezat om zijn
positie,  zijn  rust,  geld en leven te riskeeren 90).

Pionier in den zin van iemand, die slechts weinig meer
te verliezen had, in den zin van een bouwer. veroveraar,
fac-totum, en specialist op allerlei gebied, was een Kessler,
toen hem de leiding van de .Koninklijke" in de moeilijke
begin-periode werd toevertrouwd 91).  Door zijn geboren

90)   C.  Gerretson : Geschiedents van de  ..Koninklijke".  Deel I,  pag.  81.
91)       Kessler   had in Indie moeilijkheden gehad.   na een aanvankelijk   succes-

volle loopbaan: hil ondervond dat niets  moeilijker is  dan  een op rijpen leeftild
afgebroken loopbaan opnieuw te beginnen. ondanks erkende bekwaamheid. .Nog
eens, gevoelde hij, had het leven hem een hooge troef in handen gegeven en
hij stortte zich in zijn werk met de verbetenheid van iemand, die niets te verliezen
en alles te winnen heeft." Gerretson 1.c. pag. 160 e.v.
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leiderschap, zijn energie, wilskracht, werkzaamheid, or-
ganisatietalent en toewijding wist hij zich van zijn taak
op schitterende wijze te kwijten  92 ).

De pionier, dat is degene, die produceeren moet,  de
asceet op zijn manier, door plichtsvervulling, werkkracht.
stiptheid, soberheid en spaarzaamheid. De pionier is meer
dan welk ondernemerstype ook traditieloos, voor hem is
hardheid ook voor zichzelf en zijn ondergeschikten on-
ontbeerlijk voor het welslagen van de onderneming in de
beginperiode. Hij kan zich vaak niet de weelde veroor-
loven van een breede intellectueele belangstelling en van
de genoegens van den huiselijken aard. B.v. Hugo Stin-
nes : „Seine Gleichgiiltigkeit gegen das Geistige oder
Kiinstlerische ist volkommen"  93) .   V66r alles voelt   hij
voor zijn zaak, zijn prestatie, zijn beste jaren verliest hij
eraan en wanneer de tijd gekomen  is, dat anderen  het
otium cum dignitate gaan genieten, kan hij er niet toe
besluiten zijn plaats aan jongeren af te staan ; zijn phy-
siek zal er onder lijden, wanneer hij geestelijk nog fit, zijn
levenswerk moet overdragen.

Zijn geheele persoon brengt mede, dat het winststreven
aanvankelijk een zeer groote plaats inneemt, omdat het is
de maatstaf van zijn succes, waarop soms jaren werd
gewacht. Winst beteekent voor hem het strijdmiddel bij
uitnemendheid om de aandeelhouders te overtuigen van
het welslagen der onderneming en om den bankier zich

92) Ook Kessler beschikte  over  geen  specialisten-eigenschappen:  hij  was
werkelilk factotum.  zooals uit zijn zelfportret blijkt:  „Het  is het winnen.  het
fabriceeren, het transport en het verkoopen van olie, dat ik, zelfs tot in de
kleinste bilzonderheden ze  moet leiden en controleeren. Ik moet den blikslager
leeren hoe ze blikken moeten maken... ik moet leeren olie stuwen in een schip...
ik moet den raffinadeur zeggen hoe zijn destillaten moeten worden verdeeld.
den metselaar, welke mortel hil moet gebruiken, den boekhouder. welke fouten
hij maakt... ik moet... la ik moet hier alles doen of nagaan wat op deze bulten.
gewone uitgebreide onderneming te doen valt in ongelooflijke bijzonderheden."
Gerretsen 1.c. pag. 250.

03)   G.  Raphael :  Le  Roi  de  la  Ruhr. Dultsche vertaling Berlin   1925.
pag. 8.
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6f van het lijf te houden, 6f zich bij hem van nieuw be-
drijfskapitaal te voorzien.

De pionier is de geboren leider van zijn bedrijf, als
zoodanig heeft hij vaak een natuurlijke afkeer van titel-
dragers 94 ).

2.    D e  V a k m a n.

Dat is de uitvintler, de technicus en de geslaagde
„Captain of Industry". Niet steeds beschikt de uitvinder
of technisch aangelegde over voldoende ondernemers-
eigenschappen, dat hij alleen de uitvinding of het nieuwe
artikel economisch nuttig kan maken. Zoo engageert een
James Watt, Matthew Boulton, teneinde zijn stoom-
machine productief te maken. Zoo associeert Werner
Siemens zich met Halske, die van zaken leiden meer
verstand heeft en met zijn broer Wilhelm, die de be-
gaafdheid bezat uit het technisch weten. dat af te
zonderen, wat voor het oogenblik van bijzondere prac-
tische waarde was 95).

De vakman voelt voor .prestatie"-concurrentie 96).
Dit brengt mede, dat hoewel de materieele verdiensten
hem niet onverschillig zijn, hij minder naar winst streeft
dan b.v. den pionier. Voor den vakman is de winst vaak
het middel om op den ingeslagen weg te kunnen voortgaan,
zijn wetenschappelijke studie te kunnen voortzetten, zijn
instinct te kunnen volgen en zijn scheppingsdrang te be-
vredigen. Als ondernemer is hij vaak minder succesvol,

94) Niet steeds is de titeldrager de werkelilke lelder. Zoo meent Ford, dat
in het bedrijfsleven  te veel waarde aan titels wordt gehecht. (Henry  Ford:
Mein   Leben   und    Werk    Leipzig    1923,    pag.    109).     Rathenax    die   toch    zelf
een groot-ondernemer was en over een groote algemeene ontwikkeling beschikte,
meent: .Gefahrlich ist allgemeine Bildung ; ich kenne nur wenige,  die  uber
den Schatz ihrer Kenntnisse nlcht gestrauchelt sind."

25)   W. von Siemens: Lebenserinnerungen. Berlin  1922.  pag.  73  en  190.
06) De term is van Sombart. In zijn „Hochkapitalismus", deel II, pag

556 e.v. onderscheidt hij: prestatie-concurrentle,  suggestie-concurrentle  en  ge-
weld-concurrentle.
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omdat de directeur, welke tevens construeert, soms een
slecht ondernemer is en vaak ook een slecht constructeur.

Sombart gaat zelfs zoo ver te verklaren, dat technische
kennis min of meer irrelevant voor den ondernemer zou
zijn 97)

Naar mijn meening is deze opvatting onjuist. De er-
varing leert, dat er vele technici zijn, welke tevens succes-
volle Captains of Industry waren. Werner von Siemens,
die zich vrijwel geheel aan de technische wetenschappen
wijdde, was tevens een groot ondernemer als stichter van
meerdere maatschappijen en was met ongehoord succes
de leider  er van 98).

Hetzelfde geldt b.v. voor Ford en vele anderen. Dit
neemt niet weg, dat wellicht de vakman het minst van vele
andere typen de combinatie kent van de eigenschappen,
welke den ondernemer kenmerken. In de kleine onder-
nemingen komt de technicus het meest tot zijn recht als
leider van de onderneming. In de moderne-grootonder-
neming is hij specialist en vaak van zijn plaats als leider
van de onderneming verdrongen door leiders met meer
ruime begaafdheden.

Waar de vakman aan het hoofd van een onderneming
staat, is de tendens aanwezig tot een groote zelfstandig-
heid, welke soms ten koste van het winststreven be-
vredigd wordt. Conflicts-mogelijkheden met financier en
bankier zijn in vele gevallen latent aanwezig. De
Engelschman, met zijn voorliefde voor de techniek, is
daar een voorbeeld van. In Engeland bestaat meer dan
waar ook de familie-onderneming, zij het dan ook dikwijls
in de limited company vorm. Uitbreiding wordt uit vrees

M)  Der kapitalistische Unternehmer. Archiv.
98)  Dat hij het werkellk tot ondernemer, ook in den zin van de meer dan

technisch begaafde, brengen kon, wildt von Siemens aan arbeidskracht en vllit.
1.c. pag. 210.„Zum Leiter grosser Unternehmungen war ich auch in anderen
Beziehungen nur mangelhaft geeignet, Es fehlte mir dazu das gute Gedachtnis,
der Sinn fur Ordnung und die konsequente, unnachsichtige Strenge", pag. 220.
De titel -Kommerzienrat" weigerde hil, daar hij zich meer geleerde en teclinicus,
da  koopman voelde. pag. 205.
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van inmenging van de kapitaalverschaffers, uit zelf-
standigheidsoverwegingen achterwege gelaten, wanneer
financiering uit eigen middelen niet wel mogelijk is.

De technische voorliefde van den Engelschman maakt
ook, dat de fabrikant zich om den afzet van zijn product
minder bekommert, althans de organisatie van den afzet
van zijn product tot den laatsten verbruiker gaarne over-
laat aan de zelfstandige tusschenhandel.

Om dezelfde reden is de technische fabrikant gekant
tegen kartelleering, vooral tegen productie-overeen-
komsten, in mindere mate tegen prijsovereenkomsten 99).

Hoe het ook zij, evenals de pionier is de vakman aan
tijd gebonden in dezen zin, dat hij als uitvinder en Captain
of Industry, de technische conjunctuur mee moet hebben ;
in meer normale tijden is de exponent van zijn type, de
technicus, die, hetzij als ondernemingsleider, hetzij als
specialist, op geheel eigen wijze zijn verdiensten kent
voor de exploitatie van nieuwe producten en voor de
verbetering van kwaliteit.

3.   D e  K o o p m a n.
Als zakenman, speculant en berekenaar is hij als geen

ander op de hoogte van prijzen, toestanden en mogelijk-
heden. Hij overziet de marktmogelijkheden tot in de
kleinste bijzonderheden en heeft een instinctieve en na-
tuurlijke begaafdheid om lucratieve zaken te drijven,
niet alleen in de beteekenis van goedkoop inkoopen en
met een groote winstmarge verkoopen, maar ook in den
zin van menschen en materiaal op een gelukkige wijze te
combineeren, z66, dat voor het productie-proces de meest
gunstige financieele resultaten te voorschijn worden
geroepen.

Als zoodanig is de koopman meer dan welk ander type

99)   Vgl. L. Pohle: Der Unternehmer, Leipzig  1910, pag. 51 en K Wieden-
feld:   .,Das   Persdnliche im modernen Unternehmertum".   SchmolIers'   Jahr.
buch 1910, pag. 246.
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ook organisator en menschenkenner, durft hij het aan
werk aan anderen over te laten en hun de verantwoorde-
lijkheid ervan te laten dragen.

Voor alles is hij reclame-man, die behoeften weet te
suggereeren, die kooper of verkooper weet te overtuigen
van de kwaliteit van het product. Zijn ideaal is het publiek
onder de ban van een nieuw artikel te brengen, zoo, dat
in het behoeftenschema der individuen een omkeering
der te bevredigen behoeften plaats grijpt ten gunste van
het door hem gesuggereerde product. De koopman voelt

"slechts voor „prestatie -concurrentie in de beteekenis
van een verbetering der kwaliteit, wanneer daardoor de
mogelijkheid wordt geopend om de afzetmarkt gunstig
te beinvloeden. In vele gevallen zal de commercieel aan-
gelegde leider van de onderneming sympathiek staan
tegenover kartelleering ;  ook op het gebied der kartels
is hij vaak de combinator van nieuwe mogelijkheden, wat
betreft grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten, in
mindere mate is hij voorstander van calculatie- en
productiekartel.

De koopman is door zijn persoonlijkheid, zijn aanleg
van handelaar en berekenaar en door zijn marktkennis
tevens geschikt om als kartelleider op te treden of zijn
onderneming in zijn kartelorganisatie te vertegen-
woordigen. Daarbij komt hem  te pas zijn diplomatieke
talenten  en zijn capaciteit als onderhandelaar 100).

4. DeOrganisator.
Organiseeren beteekent menschen en dingen volgens

hun aard een bestemming geven, z66, dat daarmede een

100)  Sombart is van meening, dat de koopman in zich de kwaliteiten ver-
eenigt van speculeerende calculator („8 wonderfully shrewd calculator"). zaken-
man. handelaar en onderhandelaar. -Verhandeln heisst ein Ringkampf mit
geistigen Waffen." Als voorbeeld haalt Sombart aan Carnegie, wanneer hij
onderhandelt met J. Pierpont Morgan over de overname van de Carnegie-
fabrieken tegen een milliardenprils: .Nt was the most masterly piece of diplomecy
in the history of American industry." ..PrinzipieHe Eigenart des modernen
Kapitalismus- in Grundriss der Sozialakonomik, IV Abtellung  I.  Teil, pag.  18 e.v.
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gelukkig eindresultaat voor de onderneming het gevolg
is. De organisator moet beschikken over menschenkennis,
niet alleen om hen te kunnen beoordeelen, maar ook om
hun de hun toekomende plaats te geven, daar waar zij
voor de onderneming het hoogste nut opleveren. Daar-
naast moet hij den durf hebben om verantwoordelijkheid
aan anderen over te dragen, hij is als het ware specialist
in het afschuiven van werk, zonder nochtans de contr6le
erover te verliezen. Datzelfde geldt voor het disponeeren
over de meer materieele productie-factoren in het bedrijf.
In gelijke mate strekt zich zijn werkzaamheid uit,
wanneer het er op aankomt de onderneming naar
grondstoffenmarkt of afzetterrein te organiseeren.
Conjunctureel gezien is hij de reorganisator, in kartel
en trust is hij evenals de koopman vaak de aangewezen
persoon.

Al naargelang de omvang van zijn technische kennis zal
zijn belangstelling voor het concentratieverschijnsel ver-
schillend zijn. De organisator, die tevens over een uit-
gebreide technische kennis beschikt, doordat hij ofwel als
technicus ondernemingsleider is, ofwel als pionier de
onderneming van het begin af heeft opgebouwd, zal
eerder geneigd zijn de technische en dus meer verticale
concentratie, in den vorm van trust en fusie, te bevorderen,
terwijl de organisator. die over weinig of geen technische
kennis de beschikking heeft. zijn belangstelling meer zal
laten uitgaan naar de horizontale concentratie in den
vorm  van het kartel 101 ).

Dikwijls zal de organisator zich begeven op staatkundig
terrein en ook sociaal-economisch organiseerend op-
treden. Hij is typisch arbeidgever en zal zich moeite

101) Een voorbeeld van de eerste ondernemer is  een Hugo Stinnes:  „Ich
gehe einerselts zum Huttenwesen uber, dann zu den Konstruktionsbetrieben, um
zu Schiffen, zu Schiffahrt und Handel zu gelangen. Andererseits gehe ich von
Kohle zur Braunkohle, dann zum Holz, dann zum Papier, dann zu den Zei-
tungen." Gaston Raphael 1.c. pag. 56.

Rathenau vertegenwoordigt als leider van de A.E.G. wellicht meer het tweede

type. ,  1 .1 %
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geven om tot gunstige personeelsvoorzieningen te komen.
De Duitscher en de Amerikaan zijn de representantenvan organiseerende industrie-leiders.

5. De Financier.
De ondernemer als financier wordt op de eerste plaats

gekenmerkt, door den drang financieele zelfstandigheidvoor zijn onderneming te winnen. Dit brengt hem aller-
eerst in conflict met de aandeelhouders of andere winst-
gerechtigden, daar hij  er de voorkeur aan geeft, door
inhouding van dividend, zelffinanciering van zijn onder-
neming mogelijk te maken. Maar ook met de andere
kapitaalverschaffers en met name den bankier is conflict
nog aanwezig om getijke reden. De financier is vaak de

,,auctor intellectualis van de z.g. .,cutthroat-competition,d.w.z. door zijn aanleg voor geweld-concurrentie is hij instaat om andere ondernemingen neer te concurreeren,door langen tijd beneden kost- en marktprijs de concur-
rentie vol te houden, teneinde later de onderwerpelijke
ondernemingen voor een appel en een ei op te koopen.
Zijn standpunt ten opzichte van het concentratie-
verschijnsel wordt bepaald naar de mogelijkheid vanfusioneering en het vormen van holdings. Het type van
de financieele „Hochstapler" en goochelaar met aandeelen
pakketten is onder deze figuur geen onbekende ver-
schijning.

Bekend is Ford's afkeer van den bankier. Niet alleen
heeft hij het gepresteerd den bankier buiten zijn ondEr.
neming te houden, doch ook zijn oordeel over de onder-
nemerseigenschappen van den bankier is niet gunstig.
De succesvolle bankier zou n.1. in doorsnede minder in-
telligent en voorzichtig  zijn  dan de succesvolle onder-
nemer 102 ). Wellicht speelt een vooroordeel hier parten,
zoodat deze meening met een korrel zout aanvaard moet
worden.

102) 1.(. pag. 207.
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Dikwijls is de bankier de werkelijke leider van het
bedrijf, wiens financieele toestemming niet alleen noodig
is voor de verdere gang van zaken in het bedrijf, doch die
door verziende blik, door reorganisatie, door dispositie
over personeele en materieele productiefactoren en door
contr6le, de werkelijke leider  is  van de onderneming,
daarbij hoogstens gesecondeerd door statutaire functio-
narissen als directeur en commissaris.

In deze gevallen is de bankier :  „le  vrai  chef  d'in-
dustrie". Hij treedt daar het sterkste op den voorgrond
waar de aard van het bankwezen het mogelijk maakt
een meer actieve rol in het bedrijfsleven te spelen, met
name speciaal in Duitschland. De bankier als onder-
nemingsleider is niet uitsluitend afhankelijk van een
bepaalde oprichtings-conjunctuur. Zijn rol is ook een
voorname in tijden van neergaande conjunctuur, terwijl
onafhankelijk van de conjunctuur, de invloed van den
bankier een zeer groote is. al was het alleen maar door
de talrijke commissarisplaatsen, die hij in vele industrieele
ondernemingen bezet.

6. DeOndernemerkrachtensgeboorte-
recht.

De ondernemer krachtens geboorterecht is geen eigen-
lijk type. Hieronder moet niet zoozeer verstaan worden
de pionier, de „Captain of Industry", die krachtens aan-
leg een geboren leider en stichter van ondernemingen is,
als wel de epigoon van dit soort ondernemers, die welis-
waar vaak door geestelijken aanleg en afkomst, doch eerst
en vooral door vererving van de onderneming als zoon
van den „business-man" de leiding krijgt overgedragen.

Meestal is hij meer verfijnd van beschaving, ruimer van
ontwikkeling, soms met minder „pushing". Hij kan tech-
nicus, koopman, organisator en financier zijn, of meerdere
ondernemingseigenschappen in zich vereenigen. Niet
steeds is de ondernemer, die aldus tot de leiding van het
bedrijf werd geroepen, noodzakelijk als ondernemers-
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figuur de mindere van den stichter van het bedriji. Tal-loos zijn de gevallen, waarin hij de onderneming tot nog
grooteren bloei heeft weten te brengen. Juist onder dit type
kan familietraditie en zelfstandigheidsdrang conflictenbrengen ten opzichte van het winststreven, waarvoor dit
laatste wijken moet.  Hij is eerder geneigd en heeft er
meer gelegenheid voor, zich om de sociale zijde van de
onderneming te interesseeren.

7. De Onderhandelaar.
De ondernemer als onderhandelaar is wellicht geenuitgesproken type, meestdl zullen we hem terugvinden

onder andere reeds besproken ondernemersfiguren metname vooral bij den koopman. Dit neemt niet weg, datdeze ondernemer een steeds groeiende beteekenis heeft
gekregen en dat, waar de specialisatie van de onder-
nemersfuncties in de groot-onderneming dit toelaat, deondernemer als onderhandelaar een karakteristieke en
zelfs ook zelfstandige figuur is. Om deze reden kan hijhier niet voorbijgegaan worden. Vaak beschikt hij nietover bepaalde vakkennis, ook al is het niet uitgesloten,dat we hem terugvinden onder den pionier, technicus,  etc.
Als onderhandelaar is hij de leider bij uitstek, de sociaal-
economische representatieve en stuwende persoonlijk-heid, doorvoerder allereerst van nieuwe combinaties,
welke vooral zijn gelegen op het gebied van monopolieof monopoloide organisaties, zooals trust en kartel. Hij is
de eerste bij het doorvoeren van nieuwe denkbeelden,
welke niet alleen de onderneming, maar ook de bedrijfs-of vakgroep betreffen. Hij is onderhandelaar met de
vakvereeniging en andere arbeidsorganisaties. Om dezeredenen wordt hij van regeeringswege geroepen om opsociaal en economisch terrein van advies te dienen en in
commissies zitting te nemen.

Of hij is onderhandelaar met regeering en buitenland,
hij kent den weg bij de regeeringsinstanties en weet door
een enkel bezoek, gestaafd met de noodige economische,
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sociale en andere argumenten meer te bereiken, dan na
lang heen en weer gecorrespondeer is te verkrijgen.

Hij is geen voorstander van de „geweld-concurrentie",
',meer van de „prestatie-concurrentie , omdat de onder-

handelaar de man is zonder vooroordeel, de vriend van
compromissen en tegenstander van de uitwassen der
concurrentie. Als leider tevens van eigen onderneming
is hij daarnaast leider van een kartel of bedrijfsgroep, is
hij kartelleider, is hij trustleider, en in dezen zin werkelijk
„Wirtschaftsfuhrer". Als zoodanig is zijn persoonlijkheid
aan de openbaarheid prijsgegeven, heeft hij te rekenen
met de publieke opinie. en zal hij v66r alles moeten
georienteerd zijn op het vlak, waar eigen belang en
groeps- of algemeen belang elkaar raken.

Zijn taak is dan opvoedend en disciplineerend, vooral
ten opzichte van de leiders van de kleinere onder-
nemingen, voor wie het zich schikken naar de richtlijnen
van groeps- of algemeen belang, meer conflictstof op-
levert en reden tot uittreding uit groepsorganisatie
wordt.

De onderhandelaar is de ,,gebonden ondernemer". In
dit opzicht is hij een verschijning van zijn tijd, waarin
de vrije volkshuishouding door concentratieverschijnsel
en overheidsingrijpen geordend en gebonden  is 103 ) .

Een voorbeeld van den ondernemer als onderhandelaar
is Hugo Stinnes, die als lid van de Duitsche Sociali-
seeringscommissie   in de jaren   na   1919 er wezenlijk   toe
heeft bijgedragen, dat aan de gevaarlijke experimenten
van het socialisme paal en perk werden gesteld.

Uit het voorgaande moge blijken, dat er een groote
verscheidenheid onder de ondernemers bestaat, al naar-
gelang soort van onderneming, aard en aanleg van den
ondernemer.

Ook internationaal   zijn. er tusschen de ondernemers
verschillen aan te wijzen. Zoo meent Sombart in „Der

103)  Voor een verdere beschouwing van de meer ..gebonden" ondernemer
moge ik verwiJzen naar hoofdstuk III e.v.
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Bourgeois  , dat sommige volkeren voor het ondernemers-handelen in meerdere mate begaafd zijn dan andere.
Daartegenover zijn sommige volkeren beslist „unter-
veranlagt", zooals de Iberiers, de Ieren, de Schotten
( Hooglanders)   en de Franschen. Sombart voert  dit  ver-schijnsel terug op het feit, dat bij deze volkeren Keltischbloed aanwezig is. Dit schijnt aanleiding te geven tot..Rentnertum". Ook Hillebrand wijst hierop bij de Fran-schen:  „Fern von der Kuhnheit des englischen, deutschenoder amerikanischen Kaufmannes, die ihm Tollkuhnerscheint, ist er nur auf das sichere bedacht, auf einebewahrte Kundschaft, bewahrte Quellen, bewahrte Qua-litaten ; nur ungern lasst er sich auf die bescheidensten
Spekulationen  ein" 104 ).

Het is ongetwijfeld de groote verdienste van Wieden-
feld het eerst meer uitvoerig gewezen te hebben op in-
ternationale verschillen in ondernemerstypen. Zoo
spreekt Wiedenfeld eveneens over de geringere onder-
nemerslust van den Franschen ondernemer. De Engelsch-man kenmerkt zich door een groote zelfstandigheids-drang, technische belangstelling en zijn afkeer van prijs-
onderbiedingen en concurrentiestrijd. Ook de Duitscher
kent de zelfstandigheidsdrang, de zin voor wetenschappe-lijke techniek en daarenboven de zin voor discipline en
het organisatietalent. De Amerikaan vertegenwoordigtvoor Wiedenfeld meer het type van den klassieken

',„economical man, de onpersoonlijke ondernemers-
figuur 105 ) 0

Wij meenen nu. dat deze verschillen irrelevant zijnvoor een nadere beschouwing in verband met ons pro-

104)   Hillebrand : Frankreich  und die Franzosen.  1898,  pag. 29. Aange-
haald biJ Wiedenfeld: Das Persenliche inl modernen Unternehmertum,   1920.

105)  A Marshall kent eveneens een intemationale onderschei(ling in onder-
nemerstypen. wanneer hil in ziJn ..Industry and Trade- over den Engelschen.
Amerikaanschen en Duitschen ondernemer spreekt Een beschrijving van den
Amerikaanschen .Captain of Industry" en „Selfmade man- is te vinden bg
Thorstein Veblen: ..Absentee Ownerschip and Business Enterprise". New York.
1928. pag. 101 e.v.
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bleem, omdat internationale verschillen, welke inderdaad
aanwezig zijn, slechts een bepaalde eigenschap of ka-
raktertrek van den betrokken ondernemer meer of minder
relief verleent, zonder dat het karakter van den onder-
nemer als leider van de onderneming daarmede wijziging
ondergaat. Het zijn slechts verschillen, welke van weinig
beteekenis zijn voor de ondernemersfunctie zelf. In de
volgende paragraaf zal dit, naar ik meen, nader blijken.

Voor ons doel is thans belangrijker de hierboven be-
sproken type-indeeling. Indien de aangestipte verschillen.
de functie van den ondernemer als leider van de onder-
neming veranderen, dan is het naar mijn meening on-
mogelijk tot een definieering van de functie te komen.

Overigens is het de vraag, of de functie van den onder-
nemer een veranderlijk dan wel een vaststaand begrip
voor de economie moet zijn, met andere woorden vragen
wij ons af, of de definitie een boventijdsche kan wezen,
d.w.z. steeds en onder alle economische stelsels geldt.

In de volgende paragraaf zullen wij dan trachten een
nadere analyse van de ondernemersfunctie te geven. Wij
zullen daarbij uitgaan van de bepaling, dat de ondernemer
leider is van een onderneming. Wij hebben ons derhalve
allereerst af te vragen, waarin die leiding bestaat. Al zijn
wij het niet eens met de reeds in het vorige hoofdstuk
besproken conclusies van Tuttle, wij zullen niettemin
eenzelfde methode bij de analyse volgen, n.1. trachten
vast te stellen, wat de ondernemer over kan dragen aan
anderen, zonder zijn functie te verliezen.

Wat niet overdraagbaar in zijn functie is, is derhalve
wezenlijk.

Par. 3.  Wezen en functie van den Ondernemer.

De vraag naar het zijn van den ondernemer kan bezien
worden naar het wezen en functie van den ondernemer,
dus :   w a t   is de ondernemer,  maar  ook  naar :   w i e   is
de ondernemer. Ondernemen nu, is een algemeen begrip.
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In vervluchtigden zin wordt er in het spraakgebruik onder
verstaan : iets volvoeren. wagen. durven.

Men onderneemt geen wandeling, wel een verre reis. In     
het begrip ligt opgesloten het presteeren van iets. terwijl
risico of 9nzekerheid in meerdere of mindere mate aan-
wezig is.

Een ondernemer is in eerste instantie derhalve iemand,
dieonderneemt. waagt en durft. In deze beteekenis is ook
de staatsman, de veldheer, de leider van een expeditie en"de vrijbuiter „ondernemer . Ons begrip behoeft dus een
nadere beperking door vast te stellen, dat de ondernemer
in het economisch leven degene is, die als leider vande
ecogo_mkche eenheid onderneemt. Hij is dan degene, die,
als leider 1 ii-Ele oniterneming, de onderneming bestuurt
en daarbij risico of onzekerheid draagt. Definieeren wij
de ondernemi89 als een zelfstandige en duurzame organi-
satie van personen (leiders, kapitaalverschaffers en
arbeiders) en krachten  met  als  doel, door voorziening  in
maatschappelijke behoeften het bereiken van winst, dan
is de ondernemer de leider van deze organisatie van per-
sonen en krachten, teneinde winst te behalen. De onder-
nemer is de leider en risico- of onzekerheiddrager van de
onderneming. Met opzet stellen   wij    (voorloopig)    het
leiden en onzekerheiddragen door den ondernemer als zijn
voornaamste kenmerk voorop. Immers het is vol te
houden, dat zoowel het „leiden" als het „onzekerheid-
dragen" als het ware ten en dezelfde functie zijn, zij het
dan ook verschillende facetten van die functie, zoodat bij
de definitie met een van beiden zou kunnen worden vol-
staan. Dit laatste nu kan pas vastgelegd worden, wanneer
wij een nadere analyse van de leiding hebben gegeven.

Leiden, dat beduidt : besturen,  dit is de gewoonlijk
daaraan gehechte beteekenis, doch het beteekent ook :
vooraangaan, aan den kop liggen, een bandlengte voor-
liggen, anderen meeslepen. iets nieuws doen. De gene-
ralissimus kan zijn troepen naar de overwinning leiden.
Hij doet dit door leiding te geven, door te leiden in den
zin van volgens een bepaald plan te werk gaan, door te
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disponeeren over menschen en materiaal, zijn plannen
door te voeren. Hij kan echter ook leiden door een nieuwe,
nog niet gekende methode van oorlogsvoering en daar-
mede concurrenten of onderhebbende commandanten
van zijn leiderschap overtuigen, hij kan zijn soldaten be-
zielen door woord en daad, hij kan hen voorgaan in
plichtsbetrachting, opoffering en vaderlandsliefde, hij
kan hen aanmoedigen in de voorste linies. Leiden houdt
dus een tweevoudige qualificatie  in : vooraangaan,  de
eerste zijn, iets nieuws doorzetten, alsook meer de gewone
beteekenis van leiden - besturen.

Naar mijn meening komt dit verschil in de Duitsche taal
meer tot uitdrukking, waar voor „leiden" in beide be-
teekenissen twee woorden ter beschikking staan, n.1.

',„fuhren" en .,leiten . Het ondernemer zijn is bij Schum-
peter „Fiihrerschaft" op economisch gebied, het actieve
element zijn bij het doorzetten van„neue Kombinationen".
„Fiihrerschaft hat nur dort eine Funktion, wo es Neues,
nicht schon Erfahrungs- und Routinegemass zu Erledi-
gendes durchzusetzen   gibt"  106 ).   Het   zou   mij   niet  ver-
wonderen, indien deze ruimere woordkeus een der aan-
leidingen zou zijn geweest, waarom juist in de Duitsche
literatuur de nadruk is gelegd op een facet van het onder-
nemen, n.1. het „Rihren". Typisch is in ieder geval, dat in
de Angel-Saksische landen, waar de woordkeus in dit
opzicht kariger is, dit onderscheid niet wordt gemaakt en
meer gelet wordt ophet meer normale „management" en
het combineeren van de productiefactoren en slechts in
uitzonderingsgevallen op de gevolgen van de echte on-
dernemersdaden bij het doorvoeren van nieuwe com-
binaties, b.v. de frictieverschijnselen bij Clark en de

,
onzekerheid'  in het economisch leven bij Knight 107).

106) I. Schumpeter, Handw6rterbuch der Staatswissenschaft, in art .,Unter-

nehmef: pag. 482.
107)  Gerhardt wilst op het juist gesignaleerde onderscheid tusschen ..fithren"

en „leiten", wanneer hij ,,Wirtschaftsfuhrung" in wijden zin omschrijft  als :

1. ,.Wirtschaftsfuhrung" in engeren zin n.1. het doorvoeren van .,Neue Kom-
blnationen". Nia tedere ondernemer zet deze nietiwe combinaties door. Het
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Heller ziet als ondernemersfunctie:   „Fuhrers chaft"
im Wirtschaftsleben ...... l e i t e n d e, organisierende
Tatigkeit"  108 ).

Ook Heller onderscheidt klaarblijkelijk bij het leiden
van de onderneming beide beteekenissen. Hoe verhoudt
zich dan het dragen van onzekerheid tot het leiden van
de onderneming door den ondernemer ? Wordt zoowel
bij het doorvoeren van nieuwe combinaties als bij het meernormale routinebeleid „ondernomen" ?

Wij gaan uit van de dynamische maatschappij. Een
dergelijke maatschappij nu wordt gekenmerkt door steeds
optredende veranderingen in het economisch leven, welke
het onmogelijk maken de toekomstige ontwikkeling van
het economische quantitatief en qualitatief vast te leggen.
Deze veranderingen zijn niet alleen een gevolg van toe-
name van bevolking, wijziging in de behoeftenschema's
der behoevenden, natuurrampen, oorlogen, vindplaatsen
van nieuwe grondstoffen etc., maar ook een gevolg van
het actieve ingrijpen van ondernemerszijde in het pro-
ductie- en verdeelingsproces. De ondernemers dienen
derhalve bij het leiden van hun onderneming in het maat-
schappelijk behoeftenbevredigingsproces rekening te
houden niet alleen met de dataveranderingen in het
economisch leven, maar ook met de onzekerheid, die een
gevolg is van hun eigen ondernemersdaden, b.v. bij het
doorvoeren van nieuwe combinaties. Ondernemen houdt
dan in beslissingen nemen voor de besteding van de
productiefactoren ten aanzien van een onzekere toekomst.

is vaak anonyme hiding, welke bestaat in het voorbeeld geven, bij het
gaan op nieuwe wegen etc.

2. -Wirtschaftsleitung". Dit omvat het economische op gelijke hoogte houden,
het richten van de mlddelen op het economisch doel.

3. JWirtschaftsregulierung". Deze beinvloedt de ..Wirtschaftsfuhrung" b.v. de
rechtsorde. sociale politiek etc.

4. „Wirtschaftliche Verwaltung". Due brengt gegeven richtlijnen tot ult-
drukking.
J. Gerhardt Unternehmertum und Wirtschaftsfohrung, Tubingen 1930,

pag. 7/8.
108)  W. Heller, 1.c. pag. 209.
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Zooals Knight reeds hseft uiteengezet bestaan er twee
soorten onzekerheid: meetbaar risico en onmeetbare on-
zekerheid. Het meetbare risico kan den ondernemer elimi-
neeren door het vormen van fondsen, door verzekering.
Het loopen van dit risico is geen ondernemersfunctie in
zoover het overdraagbaar is of bepaalbaar in anderen
vorm, ook al behoort het tot den eisch van verstandig be-
leid de noodige voorzieningen ten opzichte van het meet-
baar risico te treffen. Wezenlijk voor den ondernemer
is echter het dragen, het zich specialiseeren in onmeetbaar
risico en dus het dragen van onzekerheid. Deze on-
zekerheid dragen is het consequente gevolg van het on-
dernemen, d.w.z. het leiden van de onderneming in de
dynamische maatschappij.

Het dragen van onzekerheid door den ondernemer is
derhalve geen doel, noch oorzaak van de ondernemers-
functie, maar een consequent gevolg van het leiding geven
in het economisch leven, dat in de dynamische werkelijk-
heid vaak een samenstel van onzekerheden vormt.  De
ondernemer specialiseert zich weliswaar in het dragen
van onzekerheid, doch niet als doel in zich bij het streven
naar winst via het behoeftenbevredigingsproces, doch
slechts als onvermijdelijk gevolg van zijn productieve
functie in het economisch leven.

Ook in normale tijden is deze onzekerheid aanwezig,
niet alleen bij het doorvoeren van nieuwe combinaties,
niet alleen bij het vooraangaan op nieuwe wegen, doch
ook bij het gewone leiden van de zaken is deze onzeker-
heid aanwezig.

Het dragen van onzekerheid, dit „uncertainty-bearing"
is een specifiek gevolg van de ondernemersfunctie, welke
onzekerheid niet alleen in het doorzetten van nieuwe
combinaties is gelegen - hoewel grootendeels en meestal
- doch ook bij een minder dynamische ontwikkeling
moet de ondernemer op zijn qui-vive zijn, evenals de
veldheer ook bij minder groote gevechtshandelingen of
bij het vastloopen der fronten onzekerheid voor het verder

..

verloop der operaties draagt en op zijn „qui-vive  moet
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',zijn, teneinde bij falen een „sauve qui peut te ontgaan.
Ook de Gruyter meent, dat niet alleen bij het doorvoeren
van nieuwe combinaties, doch ook bij het voortzetten van
een eenmaal aangevangen productie de ondernemer

..„uncertainty onverzekerbaar risico draagt  109)
Cobbenhagen wijst er op, dat het aanvaarden van

onzekerheid niet mag worden verward met het aan-
vaarden van risico, wanneer hij risico als volgt nader
omschrijft :

„We kunnen onderscheiden het m o r e e l e r i s i c o,
dit is het risico van de mislukking in de specifieke functie.
die men te vervullen heeft en door welke mislukking men
als zoodanig heeft afgedaan : de mislukte levenscarriere ;
het   i n k o m e n s r i s i c o,   d.w.z. het risico geen inkomen
meer te krijgen  bij   fout  gaan  van den opzet ;  het
k a p i t a a l r i s i c o,   dit   is het risico   van   een   stuk   ver-
mogen te verliezen. Alleen het eerste risico loopt de on-
dernemer noodzakelijkerwijze en moet hij zelf aanvaarden.
In den regel zal hem, in zooverre hij in de onderneming
zijn inkomen vindt, ook het tweede kunnen treffen :  dit
risico deelt hij echter met de kapitaalverschaffers en
arbeiders, al is er tusschen hen graadverschil. Het
kapitaalrisico kan alleen gedragen worden door degenen,
die kapitaal hebben verschaft, hetgeen de ondernemer
als zoodanig,  in zijn eigen functie dus, niet doet         ,."    110 J

Hieruit volgt, dat de ondernemer, naast het dragen
van onzekerheid voor de onderneming in zijn geheel,
tevens een risico loopt, dat wat zijn persoon betreft een
moreel risico genoemd kan worden. Dit moreele risico
onderscheidt zich van het onzekerheiddragen. doordat
het een persoonlijk risico is als gevolg van de onder-
nemersfunctie, terwijl het dragen van onzekerheid het
zakelijk gevolg is van de leiding der onderneming. Thans
klinnen-wij den ondernemer functioneel difinieeren, wan-

109)  G de Gruyter. Winstproblemen, 's-Hertogenbosch 1930. pag. 24.
110)   M. I. Cobbenhagen: Maandblad voor het boekhouden. Beschouwingen

naar aanleiding van M. v. Overeem: „Het Financiewezen van de Ondememing"
1928/1929. pag. 105/106.
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neer wij het dragen van onzekerheid als het specifiekekenmerk in de omschrijving van de ondernemersfunctie
opnemen. De ondernemer onderscheidt zich immers van
andere leiders door het dragen van de onzekerheden van
het bestaan en voortbestaan van de onderneming. Onder-
nemer is derhalve diegene, die als verantwoordelijk leider
van de onderneming de onzekerheid draagt van haar be-staan en voortbestaan. Onmeetbare onzekerheid is het
gevolg van de verantwoordelijke beslissingen van de
ondernemers-leiders 111 ). Deze beslissingen kunnen alleen
genomen worden door den leider die werkelijke verant-
woordelijkheid draagt. Verantwoordelijkheid eischt im-
mers „een zeggenschap. dat weten en beslissen te zamen
insluit"  112 ).   Verantwoordelijkheid    is „een eigenschap,
krachtens welke een mensch verplicht wordt voor zijnhandelingen op te komen en van deze de gevolgen te
dragen" 113)

Uit dit alles volgt, dat de ondernemer werkelijk ver-
antwoordelijk leider moet zijn. Ook zonder aandeel-
houder te zijn brengt deze verantwoordelijkheid voor hemplichten en gevolgen, behoorende tot de moreele orde,
de positief-wettelijke orde en de economische orde.

Laten wij thans bezien, in hoeverre deze leiding in de
onderneming nader geanalyseerd kan worden en waarin
het dragen van onzekerheid nader bestaat.

Als ondernemersfunctie wordt over het algemeen in de
economische literatuur aangegeven het disponeeren over
de productie-factoren. Wanneer wij ons, anders dan

111)  Naar de opvatting van Knight aa pag. 259 zou de onzekerheid oor.
zaak voor het ondememershandelen zijn. daar het specialiseeren in onzekerheld
nlets anders is dan het oordeel van den ondernemer. dat in de plaats treedt
van het oordeel van hen, van wie het dragen van onzekerheid wordt afgenomen.
waardoor het dragen van onzekerheid een vraagstuk van leiding en controle
is geworden. Tot deze opvatting moet Knight komen. omdat hil den ondernemer
wederom te veel in contractsverhouding met de aandeelhouders ziet Oorzaak
van de ondernemersfunctie is m.i. de noodzaak van specialisatie in het behoeften-
voorzieningsproces.

ns)    M.  1.  H.  Cobbenhagen:  De  Verantwoordelijkheid,  pag.  71.
113)  M. 1· H. Cobbenhagen, Lc. pag. 7.

72



Mataja, met de uitdrukking „dispositie" niet tevreden
stellen, dan zullen wij moeten trachten een analyse te
vinden, waarbij ook andere factoren, die de leiding in deonderneming bepalen, aan den dag treden.

Leiden, zoowel in de beteekenis van het doorvoeren
van nieuwe combinaties, als in den zin van het meer
normale beheer, omvat dan m.i. een vijftal elementen :

1. initiatief nemen ; 2.   projecteeren ;
3.   disponeeren ; 4.   doorvoeren ;
5. contr6leeren.
Bij een nadere bespreking van deze elementen zullen wij

tevens gelegenheid hebben te zien, in hoeverre zij wezen-
lijke deelen van de ondernemersfunctie zijn en in hoeverre
het dragen van onzekerheid ermede verband houdt.

1. Initiatief nemen.
Dit brengt mede, dat de ondernemer volledig  op de

hoogte moet zijn met de gestie van de onderneming,
kennis van markt- en afzetverhoudingen en begrip voor
de conjunctuur. Een intuitieve kennis zal hem in de ge-
legenheid stellen vooruit te kunnen zien, eerst nA het
vooruitzien volgt het projecteeren en verdere hande-
lingen. Naar ik meen kan het initiatief nemen niet zonder
meer door den ondernemer aan een ander worden over-
gedragen. Er zullen zich weliswaar gevallen kunnen
voordoen, dat een ander of een ondergeschikte den on-
dernemer op komende en toekomstige ontwikkeling wijst,
b.v. via statistiek, marktanalyse, budgetteering en con-
junctuuronderzoek of op meer technische wijze etc., doch
dan nog is het de ondernemer, die de verschijnselen in-
derdaad verstaat en de practische waarde ervan binnen
zijn belangenhorizon en die van de onderneming associ-
eert. Is het steeds een ondergeschikte, die initiatief moet
nemen, waarbij het een gewoonte wordt hem te wijzen
op de practische verwerkelijking van komende dingen en
de mogelijkheden in verband daarmede te verwezen-
lijken, dan schiet de ondernemer in zijn taak te kort, is hij
ongeschikt voor zijn functie.
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Naar mijn meening moet uit het voorgaande blijken,
dat de ondernemer in een bepaalde houding tot de onder-
neming moet staan, wil hij haar levensprobleem kennen
en op het juiste moment doortastend en met kennis van
zaken de in verband met nieuwe mogelijkheden geopende
perspectieven kunnen verwezenlijken. Het nemen van
initiatief geschiedt niet alleen op technisch gebied, doch
eerst en vooral op economisch  114 ) .

De vraag doet zich voor, of in den z.g. statischen toe-
stand het nemen van initiatief ook dan een wezenlijk, niet-
accidenteele functie is van den ondernemer.

Bij de beantwoording van deze vraag zij voorop ge-
steld, dat onder de .,statische toestand" wordt verstaan
een maatschappij in economisch opzicht, welke in haar
geheel, zoowel als wat betreft de samenstellende deelen.
in evenwicht is, en uit zichzelf, noch door economische,
noch door niet-economische oorzaken geen aanleiding
geeft tot eenigerlei verandering. Deze toestand is een
fictie, een stilstand zonder leven en een momentopname

114) Schumpeter meent dat promotor en ondernemer nlet te vereenzelvigen
valt omdat hij in den promotor niet ziet een drilvende kracht, maar iemand,
die tegen provisie optreedt bij het oprichten van een onderneming. Slechts wan.

0,»-,1-/ neer de ondememer de werkelijke doorzetter is van een nieuwe combinatie, kan
hem in den zin van Schumpeter de benaming: „ondememer" toegekend worden.
Archiv for Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Band XXIX. p. 731, aangehaald
bil  Cobbenhagen:  De  Verantwoordelijkheid  in de Onderneming.  pag.  54.
Cobbenhagen wilst er op. dat de blijvende band met de onderneming evenzeer

omdat ten organisch verband van de onderneming met den ondernemer een nood-
een noodzakelijk element is in de-Se a -g--van den ondernemer. niet alleen

zakelijk vereischte is, doch ook daar, om tot nieuwe combinaties te komen in den
regel een regelmatig contact met de onderneming en hare problemen een nood.
zakeliJke voorwaarde  is,    (1.c.   pag.   55).

De promotor zet enkel de onderneming op, is dit eenmaal geschied, dan is
zijn belang opgehouden met de financieele belooning. Daardoor draagt hij nlet
de onzekerheid van een bepaalde onderneming, het gespecialiseerd zijn dus op
het dragen van de onzekerheid van deze onderneming. Zijn ondernemersdaad
is geandigd. waar zg eerst goed beginnen moest Eerst dan zou hil als onder-
nemer gelden kunnen, wanneer hil als leider van een ondememing tot het op-
richten van ondememingen optreedt. Eerst dan is er een vasten band met ziln
ondememing, is hij drager van de onzekerheid dier onderneming, met alle ge-
volgen van dien.
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van de werkelijke dynamiek van het economisch leven.
de bewegingselementen zijn er met opzet uitgeschakeld.

Het is duidelijk, dat in een dergelijken toestand het
doorvoeren van nieuwe combinaties niet noodig is.
althans in gedachten bewust van de mogelijkheid ervan
wordt geabstraheerd. De vraag, of het initiatiefnemen
in den statischen toestand een wezensfunctie van den on-
dernemer is, in verband met nieuwe combinaties, kan
dus vervallen. Hoogstens zou te bezien zijn, of deze
functie bestaanbaar en noodzakelijk is in verband met het
ordenen van menschen en dingen op het economisch
doel der onderneming, een ordenen, dat ook in den sta-
tischen toestand in de onderneming geschieden moet. Dit
ordenen geschiedt door een ondernemer. Daar zich in
regelmatig verloop in de maatschappij in economisch op-
zicht steeds hetzelfde voltrekt, kan de ondernemer reke-
ning houden met steeds dezelfde data en gegevens. Zijn
functie als ordenaar vereischt dan niet meer „initiatief
nemen" als vereischt is om, bekende data gegeven zijnde,
te zorgen, dat er geen wanorde bij het disponeeren over
menschen en materieel op het economisch doel van de
onderneming ontstaat. Daar bovendien geen economische
of buiten-economische veranderingen ook later niet - dit
is immers het veronderstelde - te verwachten zijn, kan
dit „initiatief nemen" hoogstens beschouwd worden als
een weliswaar onontbeerlijke, maar toch routine-achtige
functie, welke niet verder gaat dan het zich bewegen in
min of meer vaste denkgroeven van een leidenden, zelfs
intellect-vereischenden arbeid bij het ordenen van men-
schen en dingen.

Het initiatief nemen, is onze conclusie. moet beschouwd
worden als een wezenlijk deel van het leiding geven in de
onderneming. In meer dynamischen tijd en derhalve wan-
neer meer onzekerheid te dragen valt, is het initiatief
nemen veelvuldiger noodig dan in een tijd, waarin het
economisch leven langs banen van grooter geleidelijk-
heid zich beweegt.
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2. Projecteeren.
Lorenz/ von Stein heeft als specifieke functie reeds

aangenomen het maken van het plan van de onder-
neming 115 ). Het uitvinden, het ontwerpen  van  een  plan,
het berekenen van mogelijkheden. de voor-calculatie, het
doen van uitvindingen wordt viak. zij het niet altijd door
den ondernemer, in meer of mindere mate zelf gedaan.

Noodig is het echter niet. Hij kan vaak alles overlaten
aan functionarissen en specialisten. De specialist wordt
daardoor nog geen ondernemer. Het projecteeren is dus
geen wezensfunctie van den ondernemer. Het verschil
met het voorgaande punt is, dat het initiatief nemen vaak
aanleiding is tot het projecteeren. Noch op het idee komen
van de mogelijkheid van een „nieuwe combinatie" b.v.
de oprichting van een nieuwe fabriek, noch het uitwerken
der plannen voor de oprichting behoeft noodzakelijk
ondernemersfunctie te zijn.

Niemand zal ontkennen, dat Ir. J. C. van Marken een
ondernemer was en toch is hij op het idee gebracht om
de  N. V.  Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek op te
richten door een gesprek ten huize van Mr. W. C. Mees,
den toenmalige president der Nederlandsche Bank, met
Mr. F. P. van Bosse, die hem weer in contact bracht met           I
F. W. van der Putten, Directeur van een broodfabriek in
den Haag, die hem in overweging gaf het vraagstuk van
de oprichting van een moderne gistindustrie hier te lande
in studie te nemen. Door een Oostenrijksch ingenieur wer-
den de plannen voor de gistfabriek uitgewerkt. Van

| Marken echter voerde de nieuwe combinatie door 116  
Zelfs het maken van het economisch plan van de

ondememing, ook indien deze reeds geruimen tijd loopt,
hoeft niet beslist en per se ondernemersfunctie te zijn.
Een ondergeschikte kan een dergelijk plan uitwerken,
hoewel supervisie ervan door den ondernemer zelf zal
geschieden en het idee er voor meestal van hem zelf zal
zijn uitgegaan.

115)  Vgl. V. Matala 1.c. pag. 78.
116) Gedenkboek N.V. Ned. Gist. en Spiritusfabriek Delft 1870-1930.
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3. Disponeeren.
Dat wil zeggen de verantwoordelijke beslissing nemen

over menschen en materiaal, disponeeren over de pro-- ductiefactoren kapitaal, arbeid en natuur. Dit is ken-
merkend onderdeel der functie, welke niet uit handen
gegeven kan worden zonder de ondernemersfunctie zelf
te verliezen. Het beteekent de uiteindelijke beslissing en
verantwoordelijkheid dragen bij de doorvoering van het
plan, het beteekent vaak wisselend reageeren op wat
vooruitziend is geconstateerd. Het beteekent selecteeren
van menschen, menschen aanstellen, waarvan men de
waarschijnlijkheid heeft, dat zij op de hun toegewezen
posten voldoen. In de meer ondergeschikte posities is het,
of behoeft althans, de ondernemer het niet zelf te zijn, die
menschen aanstelt, doch hij delegeert zijn bevoegdheid
aan anderen, maar blijft er de verantwoordelijkheid voor
dragen. Hij disponeert over de productiefactoren, dat wit
zeggen, hij neemt de verantwoordelijke beslissing op
welke wijze menschen en dingen binnen het kader van de
onderneming op het economisch doel worden gericht.

Wij hebben reeds geconstateerd, dat ook in de sta-
tische huishouding de ondernemer aanwezig moet zijn.
En om ons even weer te begeven op het theoretisch
economisch strijdterrein kan gewezen worden op Ger-
hardt, die van meening is, dat in de statische huishouding
geen ondernemer is, omdat deze een fictie is ; in de reeele
stationaire huishouding zou de ondernemer wel aan-
wezig   zijn 117 ) o

Hiertegen is in te brengen vooreerst, zooals wij con-
stateerden, dat disponeerend-ordenend optreden van den
ondernemer steeds noodzakelijk is, onafhankelijk van het
al of niet dynamisch karakter van de maatschappij,
waarin de economische eenheid is geplaatst, vervolgens,
dat.  ook' al  is de statische huishouding een fictie,  het  een
gedachte-constructie is, welke ons bij de beperktheid van
het verstandelijk inzien helpt bij de wezensbeschouwing

117)  I. Gerhardt. 1.c. pag. 19 e.v.
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van het economische. Abstraheert men daarin van den
ondernemer, dan maakt men abstractie van een wezens-
kenmerk, welke ongeoorloofd is.

Uit het voorgaande volgt tenslotte ook, dat de onder-
nemer aanwezig is onafhankelijk van winst. Wordt er
geen winst gemaakt, dan nog is de ondernemer, onder-
nemer, omdat hij disponeerend-ordenend aanwezig is.
Het is de fout van Knight, dat hij den ondernemer te veel
ziet in contractsverhouding tot den eigenaar van het
kapitaal. Hetzelfde geldt voor Amonn, Liefmann en
Haussermann, welke laatste zelfs de bezitter van ten
aandeel als ondernemer beziet. Met hen zien meerderen
den kapitaalverschaffer als ondernemer. In overeen-
stemming met de meesten, welke den kapitaalverschaffer
tot ondernemer verklaren vanwege het risico, dat met de
kapitaalverschaffing geloopen wordt, meent Hausser-
mann verdergaande, dat de aandeelhouder  (ook van ten
aandeel) nog disponeerend werkt, zelfs  al blijft  hij  op  de
aandeelhoudersvergadering weg, omdat hij hiermede zijn
toestemming te kennen geeft op het ter vergadering be-

handelde 118)
De aandeelhouder disponeert, ordent niet menschen en

dingen op het doel. Juridisch is hij ondernemer, niet echter
economisch. Weliswaar moet hij zijn toestemming ver-
leenen als kapitaalverschaffer, doch niet het vooruitzien
is zijn taak, hij kent niet of niet voldoende den band met
de onderneming, hij kan niet disponeerend ordenend op-
treden. Dat doet de ondernemer en de formeele beslissing,
hoewel vaak in handen van den aandeelhouder. wordt
genomen op verantwoording van en op aandringen,
suggestie en initiatief van den ondernemer.

4. Doorvoeren.
Het uitvoeren is geen functie van den ondernemer.

Dit is zonder meer duidelijk. Het doorvoeren geschiedt
118)  E. Haussermann, Der IInternehmer. seine Funktion, seine Zielsetzung.

sein Gewinn. Stuttgart 1932, pag. 16.
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nadat de verantwoordelijke beslissing is genomen. Daar-
toe is noodig de druk op den knop, in sommige gevallen, in
andere gevallen is het niet noodig en voert de ondernemer
alleen of in samenwerking met zijn gesubordineerde
leiders de genomen beslissing door. Noodig is dit laatste
niet. De druk op den knop kan voldoende zijn. Doch altijd
beteekent het doorvoeren minstens : bevelen, dat de be-
slissing wordt uitgevoerd. De ondernemer kan den onder-
geschikte op den 4nop laten drukken of laten bevelen, dat
de beslissing wordt uitgevoerd, dit neemt niet weg, dat
het bevel uiteindelijk door hemzelf wordt gegeven. Het
doorvoeren is de andere kant van de medaille van de ge-
nomen beslissing. Den daadkrachtigen ondernemer moet
deze functie gemakkelijk liggen. Dit doorvoeren geschiedt,
moeilijkheden en hindernissen ten spijt en kan vaak alle

,'

vindingrijkheid en „pushing-power zoowel van onder-
nemer als ondergeschikten eischen. Barricaden en hinder-
nissen, welke onoverkomelijk zijn, kunnen aanteiding
geven, dat een oorspronkelijke beslissing wordt gewijzigd,
doch dan is het de ondernemer weer, die richtinggevend"en leidend het nieuwe bevel : „zet door geeft, zij het wel-
licht in een andere richting. Beslissen en bevelen hangen
zoo nauw samen, dat zij wel moeilijk te scheiden zijn. Het
doorvoeren is naar mijn meening een ondernemersfunctie
in de beteekenis van aanzetten tot, bevel tot uitvoering zij
het in graad lager dan b.v. dispositie.

Het doorvoeren zelfs als handeling en uitvoerende. zij
het ook leidende, arbeid kan overgedragen worden, is
geen ondernemersfunctie. Het vooraan gaan, het door-
zetten van het nieuwe, van nieuwe combinaties, is een
zinvol geheel van initiatiefnemen, verantwoordelijk be-
slissen, bevelen en doorvoeren als leidende uitvoerende
arbeid.

5. Controleeren.

Over het algemeen kunnen de controleerende bezig-
heden van den ondernemer aan anderen worden over-
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gedragen, niet alleen van den uitvoerenden arbeid. maar
ook van den leidenden arbeid. Dikwijls zal voldoende zijn
de controleerende functie te beperken tot het bezien van
rapporten, balansen. verlies- en winstrekeningen, maand-
staten, vergelijkende kostprijsgegevens, in- en verkoop-
staten etc. Wie echter beveelt, moet de zekerheid hebben
dat de bevelen nagekomen worden. Wie verantwoorde-
lijkheid draagt moet achteraf door contr6le de zekerheid
hebben dat genomen beslissingen tijdig en juist zijn uit-
gevoerd. Die contr6le kan weliswaar door subalternen
worden verricht, maar uiteindelijk is het de ondernemer
zelf, die op de hoogte is van de resultaten dier contr6le.
Weliswaar  kan de contr6le   z e l f aan anderen worden
overgedragen in de uitvoering ervan, het is echter de
ondernemer, die er belang bij heeft. Hij beschikt zelf mis-
schien niet eens over capaciteiten om de lagere contr6le
naar behooren te doen. De ondernemer heeft echter
uiteindelijk de contr6le, zij het wellicht of vaak via
anderen.

Deze functie is er een van het normale leiden en be-
sturen der onderneming, een functie van „management".

Ik geloof, dat na het voorafgaande de conclusie niet on-
gewettigd is, dat, waar steeds als eisch kan gesteld worden
het disponeeren, d.w.z. het richten en ordenen van men-
schen en dingen op het economisch doel, de ondernemer
door een bepaalden band met de onderneming moet zijn
verbonden.

 
De ondernemer is niet zoo nu en dan ondernemer zoo-

als Schumpeter meent, maar hij is het blijvend. En dit
blijvende brengt mede, dat hij voortdurend met zijn onder-
neming in contact moet staan, anders is het hem onmoge-
lijk met succes de onzekerheid voor het voortbestaan van
zijn onderneming op zijn schouders te nemen, vooruit te
zien en verantwoordelijke beslissingen te nemen.

Uit het voorafgaande blijkt, dat alle 5 elementen der
leiding min of meer met de ondernemersfunctie verbonden
zijn. afhankelijk niet alleen van de mate, waarin onzeker-
heid min of meer den ondernemer boven het hoofd hangt,
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maar ook naar mate zijn aanleg, aard van de onderneming,
aard van zijn werkzaamheden etc.

Alvorens tot de behandeling van de vraag : .,wie is
ondernemer" over te gaan, wil ik er concludeerend op
wijzen, dat, wanneer de ondernemer leidt in den zin van:
doorzetten van nieuwe combinaties, vooraan gaan op
nieuwe wegen, het vooral de functies : initiatief nemen,
disponeeren en doorvoeren zijn, waaraan bijzondere
eischen worden gesteld. Beteekent leiden langs meer nor-
male banen, rustiger gaan, beheeren, besturen, dan zullen
het speciaal de functies disponeeren, doorvoeren en con-
troleeren zijn, waar het op aan komt; wellicht in mindere
mate : initiatief nemen.

In beide gevallen echter is onzekerheid dragen, de ver-
antwoordelijke beslissingen nemen, de taak van den on-
dernemer, zij het als gevolg van het leiding geven en zij
het ook in verschillende intensiteitsgraad.

Na het voorafgaande is de vraag, wie de ondernemer
is, zooal niet beantwoord, dan toch van ondergeschikte
beteekenis.

De aandeelhouder kan geen ondernemer zijn, althans
niet als aandeelhouder, want hij draagt weliswaar in-
komens- en kapitaal-risico maar geen onmeetbare on-
zekerheid. Hij zal zich veelal vrijwel geheel verlaten op
het oordeel en de kundigheid van den ondernemer om
succesvol de onzekerheid te dragen.

Doch ook andere kapitaalverschaffers zijn dit niet uit
hoofde van de kapitaalverschaffing. noch de obligatie-
houder noch de bankier is ondernemer als zoodanig.
Vaak is de leiding in de onderneming tenhoofdig. Ook
hier geldt :  „Rien n'est plus important que l'unite  du
commandement ; un mauvais general vaut mieux  que
deux  bons" ( Napoleon),    of zooals Rathenau    het    uit-
drukt : .Geschafte miissen monarchisch verwaltet wer-
den, Kollegien arbeiten selten schlecht, aber im besten
Fall mittelmassig".

Dit neemt niet weg, dat et colleges bestaan. waarin de
ondernemersfunctie verdeeld is, althans in dezen zin, dat
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twee of meer personen gezamenlijk de ondernemers-
functie uitoefenen. Meestal zien we iemand belast met de
technische leiding, een tweede belast met de commercieele
leiding : de koopman, en als derde mogelijke functionaris
de financier. De groei van de moderne onderneming en
met name de toenemende scheiding kapitaal en econo-
mische macht in de onderneming en niet in het minst de
groei van het aandeelwezen in de verschillende landen
hebben ons oog voor de verhoudingen in de onderneming,
voor de bepaling wie als ondernemer gelden kan,
gescherpt.

Dat Knight in de „manager" niet den ondernemer kan
zien komt zeker door de feitelijke verhoudingen in
Amerika, waar de „manager" het dagelijksche routine-
werk der leiding vervult, terwijl de Board of Directors
de algemeene richtlijnen aangeeft.

Hetzelfde geldtin zekeren zin voor Frankrijk en Belgie,
waar men kent de „Conseil d'administration, te verge-
lijken met onzen Raad van Commissarissen, welke uit haar
midden kiest een „Administrateur delegue", die namens
de Conseil de onderneming leidt, geassisteerd door een
of meer directeuren, welke wederom de dagelijksche
routine-arbeid verrichten.

Het Duitsche „Aktienrecht" heeft, zulks in tegen-
stelling tot Engeland, waar de leiding der onderneming
in handen ligt van de „Board of Directors", de leiding
over 2 instanties verdeeld n.1. de „Vorstand", welke de
dagelijksche leiding heeft, en de .,Aufsichtsrat", welke
de belangen van de aandeelhouders vertegenwoordigt.
In werkelijkheid heeft zich de leiding en beslissing
bij middelbare en kleine bedrijven naar de „Aufsichts-

,.rat" bij grootere ondernemingen op de .,Vorstand
verlegd.

Hoe het ook zij, het is moeilijk in concrete aan te geven,
1

wie in een bepaald geval als ondernemer gelden kan.
   In vele gevallen is de ondernemersfunctie verdeeld over
i meerdere personen, wanneer in colleges van directie of

commissarissen meer dan ten persoon de onzekerheid
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  draagt van
het bestaan en voortbestaan van de onder-

neming.
In het algemeen is de kapitaalverschaffer eerst dan

ondernemer, indien hij tevens ondernemersfuncties uit-
oefent. Vaak kan de bankier de uiteindelijke ondernemer
zijn, doordat hij als voorwaarde van de kapitaal-
verschaffing of bestendiging ervan, bepaalde eischen
stelt, waardoor de uiteindelijke ondernemersfunctie in zijn
handen komt, ondanks de schoonklinkende titels van
welken commissaris ook.

Indien het aandeelenkapitaal over velen is verspreid, zal
vaak de directeur ook tevens den eigenlijken ondernemer
zijn. Soms zullen insiders-aandeelhouders ondernemer
zijn, doordat zij weliswaar niet over het meerendeel van
het aandeelenkapitaal beschikken, doch de meerderheid
der prioriteitsaandeelen in handen hebben, waardoor zij
zelf de verantwoordelijke leiding uitoefenen.

De z.g. gesalarieerde directeur is vaak hierom reeds
tevens ondernemer, omdat hij bij zijn aanstelling of
volgens de statuten een bepaald aantal van deze priori-
teitsaandeelen moet bezitten. In bepaalde gevallen is deze
z.g. „hired-manager" in de practijk gebonden aan een
reglement van den Raad van Commissarissen. Deze
gebondenheid beperkt zich echter meestal tot u i t g a v e n
boven een bepaald bedrag, welke zonder toestemming
niet mogen worden gedaan, de omschrijving van zijn
procuratie dus. Moeten uitgaven boven het bepaalde
bedrag gedaan worden, dan gaat het initiatief hiertoe
meestal uit van den directeur of den commissaris, welke
de onderneming leidt, de doorvoering ervan, het dragen
van de onzekerheid ervan, rust dan weer na verkregen
goedkeuring op zijn schouders, m.a.w. de ondernemer
blijft ondernemer, ondanks gebondenheid aan de goed-
keuring van den Raad.

Bepalend derhalve is, wie de leiding in de onderneming
uitoefent. meestal zal deze persoon dan ook in de zake-
lijke successen van de onderneming deelen door dividend
en/of tantitmes.
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De ondernemer, kunnen wij thans definieeren, is
degene, die. onder welke betiteling ook, als werkelijke
leider der onderneming verantwoordelijk drager is

1 van de onzekerheid van haar bestaan en voortbestaan
en    daarin zijn economisch levensbestaan vindt 119 ),

In onze definitie ligt opgesloten, dat de ondernemer de
verantwoordelijke beslissingen neemt„ ook al is het waar,
dat de aandeelhouders juridisch groote bevoegdheden
worden toegekend. Deze bevoegdheden houden echter
verband met den eigendom van de onderneming, welke,
zooals wij zagen, geheel afgescheiden staat van de
ondernemersfunctie. Overigens bewijzen de slecht-
bezochte vergaderingen van aandeelhouders, dat ze hun
rechten meer beschouwen te zijn voortspruitend uit het
feit der kapitaalverschaffing, dan dat zij zich werkelijk
eigenaars van de onderneming gevoelen.

In de volgende hoofdstukken zal dan blijken, in hoe-
verre ons ondernemersbegrip een veranderlijk dan wel
vaststaand begrip in de economie kan zijn.

Par. 4. De Ondernemer en zijn winst

Een zorgenkind is de ondernemerswinst naar hetwoord
van Max Weber in de economische theorie inderdaad
geweest.

Wij  willen dit probleem hier niet uit den weg gaan, daar
de bepaling van ons standpunt ten opzichte van de onder-
nemerswinst slechts verhelderend kan werken op ons
inzicht omtrent den ondernemer en zijn functie. Van den
anderen kant moet het inzicht omtrent de functie van den
ondernemer ons de bespreking van de ondernemerswinst
thans lichter vallen.

119)  Vgl. M. L Cobbenhagen 1.c. pag. 55/56.
„Als ondernemer is dan te beschouwen degene, hetzij directeur. commissaris

of hoe dan ook geheeten, die in leldende functie zich volledig geeft aan de
onderneming en hare levensproblemen als zOn eigene voelt en in die functie
dientengevolge vindt zijn economisch levensbestaan.
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Het heeft geruimen tijd geduurd eer men de onder-
nemerswinst als zelfstandige inkomensbron in de litera-

i tuur erkennen kon. Weliswaar hebben de Klassieken
2 vanaf Smith en Ricardo de ondernemerswinst erkend

als een residu-inkomen, derhalve als een rest-grootte,
echter zonder duidelijke onderscheiding van kapitaalrente

1 in het residu.
i Zooals wij reeds zagen is de ondernemerswinst bij
i Smith „profit of stock", de belooning van den kapitalist-

ondernemer. Dat het residu, hetwelk ontstaat nadat de
prijs van het product verminderd is met de kosten, twee
wezenlijk verschillende elementen bevat n.1. rente voor
het kapitaal en verder de ondernemerswinst, is langen tijd

 
over het hoofd gezien en eerst door I. B. Say, Fr. Her-
mann en F. A. Walker naar voren gebracht.

Say onderscheidde in de „profit" als kapitaalinkomen
een gedeelte, hetwelk als loon voor den ondernemer
gelden kon. Sinds de vierde editie van zijn ,,Traitt d'Eco-
nomie politique" sloot Say in de „profit" in een belooning
voor den ondernemer voor het nemen van risico, wat hij
voordien had toegekend  aan den kapitaalverschaffer  120 ).

J. St. Mill is hierom merkwaardig, niet alleen, omdat
hij waarschijnlijk het eerst een element van risico in de
ondernemerswinst zag, maar ook omdat hij het andere
deel, n.1. het loon voor „management" aanduidde als tot-
standkomend op andere wijze dan de andere loonen.

Van Thunen zag in het residu, dat overbleef na aftrek
van interest, verzekering en ondernemersloon, een deel.
dat bestond uit z.g. „Industriebelohnung", d.i. de betaling
voor risico's  en kans op mislukkingen voor de geheele
onderneming en „Unternehmergewinn", n.1. de belooning
voor de extra productiviteit van den ondernemer, een
premie voor de slapelooze nachten van den ondernemer.

Hermann en von Mangoldt hebben de ondernemers-
winst pogen te verklaren hoofdzakelijk als prijs voor de
ondernemerswerkzaamheid.

190)  Vgl. Fr. Knight, 1.c. pa* 25.
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Achtereenvolgens worden in de ondernemerswinst
derhalve meerdere elementen onderscheiden, allereerst
de kapitaalrente, vervolgens belooning voor de onder-
nemersprestatie, vergoeding van de risicogevaren, terwijl
tenslotte ook de meening post vat, dat de ondernemers-

''winst het karakter van een „rent kan hebben, een mee-
ning, die reeds bij Walker aanwezig is en die bij Marshall

,,

- zij het ook voor bepaalde winsten - als „quasirent -
theorie is terug te vinden.

Meestentijds wordt de ondernemerswinst verklaard als
een loon (wages of superintendence), een opvatting
overigens, waarmede wij ons, zooals hieronder blijkt, niet
kunnen vereenigen.

Clark is de vertegenwoordiger van de z.g. frictie-
theorie, welke de ondernemerswinst ziet als ontstaande .
uit wrijvingen, welke een gevolg zijn van het niet vol-
doende doorwerken van de wetten van de vrije prijs-
vorming.

Van de dynamische theorie is Schumpeter de voor-
naamste vertegenwoordiger, welke de ondernemerswinst

%4** verklaart als gevolg van de doorzetting der nieuwe
combinaties.

Cassel is van meening, dat de ondernemerswinst op het
eerste gezichthet karakter heeft van een zuivere differen-
tieele rente, welke als gevolg van de verscheidenheid in
kosten in de verschillende ondernemingen ontstaat. Deze

/ondernemerswinst bestaat ondertusschen nog uit ele-
menten, die een -annahernd" bepaalden prijs hebben,
welke daarom met kosten gelijk te stellen z9n en door den
pHIS van het prdauct normaal gedekt moeten worden.
Als eerste voorbeeld hiervan is te noemen de onder-
nemerswerkzaamheid in den zin van leidenden en organi-
seerenden arbeid. Hiervan kan een gedeelte aan anderen
worden overgelaten, welke arbeid dus tot de kosten van
de onderneming te rekenen is.

„Aber auch die oberste Leitung eines
Unternehmens, und sei es noch so gross,
kann durch eine dafur bezahlte Person aus-
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g e u b t w e r d e n,  wie dies die gew6hnliche Organisation
der Aktienunternehmung zeigt.    E s    g i b t i n e i n e m
wirtschaftlich ,hochentwickelten Lande
einen Preis fur jede solche Unternehmer-
t a t i g k e i t. Dieser preis folgt den gewdhnlichen Regeln
der Preisbildung: die relative Knappheit der ftir die be-
treffenden Leistungen befiihigten Personen im Verlialtnis
zur Nachfrage nach ihnen ist der wesentliche Bestim-
mungsgrund des Preises der Unternehmerarbeit" 121).

De prijs voor dezen ondernemersarbeid moet in de
kostenrekening van de onderneming worden opgenomen.
De prijs voor dezen arbeid komt op dezelfde wijze tot
stand als die voor het arbeidsloon, ofschoon deze prijs-
vorming eigenaardigheden en verschillen aanwijst.

Een tweede element in de ondernemerswinst is dan het
risico in zooverre het zich met eenige waarschijnlijkheid
schatten laat en dientengevolge in de kostenberekening
kan worden opgenomen. Hiertoe behoort b.v. het risico.
waartegen verzekering mogelijk is. Cassel erkent, dat
tegen het zakelijke risico van een onderneming geen ver-
zekering mogelijk is, ook al behoort het tot een gezonde
zakenopvatting om de noodige reserves te kweeken en
deze als kosten in de kostprijscalculatie op te nemen.
Desondanks stelt hij vast : .Auch das Unternehmen von
Risiko kann als ein besonderer Produktionsfaktor aufge-
fasst werden. Unter hochentwickelten wirtschaftlichen
Verhaltnissen hat dieser Produktionsfaktor einen eigenen
Markt und einen z i e m l i c h bestimmten Preis.  Er  kann
auch gegen andere Produktionsfaktoren substituiert
werden. was immer geschieht, wenn man sich um Kosten
zu sparen mit einem niedrigeren Sicherheitsgrad
begnugt 122 ) 0

*              Als deze beide elementen n.1. de prijs voor de onder-
nemerswerkzaamheid en de prijs voor het overnemen van
risico, welke productiekosten zijn. van de ondernemers-

121)   G. Cassel : Theoretische Sozial6konomle. 5e druk  1932. pag.  156 e.v.

Spatieering van milzelf.
122)  1.c. pag. 157. Cursiveering van mijzelt
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winst wordt afgetrokken, blijft de z.g. ondernemerswinst
in engeren zin over. Deze ondernemerswinst is in engeren
zin het overschot boven de kosten. Deze zuivere onder-
nemerswinst is in haar hoogte niet volgens regels bepaal-
baar, doch iets specifieks van elke onderneming, dikwijls
is zij het resultaat van toevalligheden, marktpositie van
de onderneming, conjunctuurinvloeden  etc.  Voorzoover
deze winst blijvend is. is zij als een soort rente voor haar
geprivilegieerde positie te beschouwen.

De beide andere elementen van de ondernemerswinst
in wijden zin zijn dan kostenbestanddeelen en als zoo-
danig normaal in den prijs van het product terug te vinden.
Of de zuivere ondernemerswinst in den prijs van het
product terug te vinden is hangt af van de concurrentie-                '
verhoudingen. Indien meerdere ondernemingen concur-
reeren, is het mogelijk, dat de laatste onderneming geen
zuivere ondernemerswinst maakt, zoodat de prijs alleen
de kosten van deze grensonderneming goedmaakt. In dit
geval maakt alleen de beter gesitueerde onderneming
zuivere ondernemerswinst, welke het karakter heeft van
een voor de productprijs irrelevante differentieele winst.

Alleen bij het monopolie is het mogelijk de positie van
de onderneming te gebruiken voor het verkrijgen van een
zuivere ondernemerswinst. Dit is alleen mogelijk, doordat
de prijs van het product boven de kosten gehouden wordt
en de zuivere ondernemerswinst moet dan klaarblijkelijk
als een deel van' den prijs van het product beschouwd
worden.

Met obzet is deze uiteenzetting over de meening van
Cassel gegeven, niet alleen, omdat zij verschillende ele-
menten bevat, welke ook in andere meeningen is terug
te vinden, doch ook omdat zij een geschikt uitgangspunt
is voor een verdere beschouwing van de ondernemers-
winst.

Hoe men de ondernemerswinst ook wil verklaren, in
alle theorieEn komt tot uitdrukking, dat zij een gevolg is,
of althans inhaerent is aan het ondernemershandelen.
De ondernemer is het, die als kooper en verkooper op-
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treedt op twee markten.  Op de productiemiddelenmarkt
koopt hij productiemiddelen. Hij beloont kapitaal, arbeid
en grond. Op de markt van het eindproduct verkoopt hijde goederen, waarbij kan blijken, dat de prijs ervoor
hooger is dan de daarin aanwezige kostenbestanddeelen.
Het benutten van deze beide markten is de bron voor het
verschijnsel der ondernemerswinst. Om deze reden is het
inkomen van den ondernemer onbepaalbaar. omdat de
onderste en bovenste grens, welke op beide markten be-
paald wordt, van vele factoren afhankelijk is. Nu blijkt
ook, dat het niet de ondernemer als zoodanig is, die dezewinst maakt. Het is de onderneming, welke dit residu het
hare kan noemen. Wat daarvan ondernemerswinst is, is
slechts bepaalbaar nadat de winst verdeeld is, tenzij de
ondernemer tevens eigenaar van de onderneming is.

Hieruit blijkt, dat de ondernemerswinst een kwestie
van   v e r d e e l i n g   is.     Om deze reden  is de hanteeringvan de begrippen ondernemerswinst en ondernemings-winst als zelfstandige begrippen voor de economie onaan-
vaardbaar. Voor de keuze gesteld hebben wij de voorkeur
te geven aan den term ondernemingswinst.

De ondernemerswinst is immers slechts ondernemings-
winst voorzoover de ondernemer tevens volledig eigenaar
van de onderneming is. Is dit niet het geval, dan vormt
de ondernemerswinst slechts een gedeelte van de onder-
nemingswinst. In beide gevallen moet de ondernemers-
winst m.i. theoretisch als resultaat van de inkomsten-
verdeeling in de onderneming worden opgevat. Onder de
huidige economische omstandigheden is de ondernemings-
eigendom en ondernemingsleiding slechts zelden in ten
hand; het is om deze reden, dat m.i. aan den term,,onder-

,,

nemingswinst de voorkeur moet worden gegeven.
Cassel maakt dit onderscheid niet en identificeert

ondernemerswinst met ondernemingswinst, daarbij uit
het oog verliezend, dat de ondernemerswinst eerst bestaat
nadat de ondernemingswinst verdeeld is. Cassel  onder-

' scheidt hier niet kapitaalbezitter en ondernemer  en  als
gevolg daarvan identificeert hij ondernemerswinst  en het
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inkomen van den kapitaalverschaffer. Bovendien meent
Cassel, dat de opperste leiding in een onderneming aan
een ander dan den ondernemer kan worden opgedragen,
alsof de ondernemer dan nog ondernemer is. De arbeid
van dezen quasi-ondernemer en de normale gesalarieerde
arbeid van den ondernemer in het algemeen zou dan zijn

"
een „annahernd bepaalden prijs voor een productieve
prestatie, ook al erkent Cassel dat er verschillen met de
bepaling van het arbeidsloon zijn aan te wijzen. Wat een

"„annahernd bepaalden prijs is weet ik niet en de theo-
retische economie kent dit begrip niet ; zeker is echter,
dat zij met een dergelijk begrip niet zal komen tot een
gewenschte verklaring van den aard der belooning van
den ondernemersarbeid.

/    Zeker is in ieder geval, dat het z.g. ondernemersloon
noch de ondernemerspremie of het kostenelement, dat
risico-overname door den ondernemer heet, een prijs is,
in ieder geval niet in de beteekenis van op de markt tot
stand gekomen objectieve ruilwaarde. In dezen zin is de
ondernemerswinst geen prijs, want het karakteristiek
voor de markt is massaliteit van vraag en aanbod en
uniformiteit in ruitvoorwaarden en objecten. Nu dit vast-
gesteld is, kan geconstateerd worden, dat het onmogelijk

· is het ondernemersinkomen als een prijs te verklaren,
omdat de ondernemersprestatie te zeer individueel van
andere prestaties verschilt en te zeer aan een persoon is
gebonden,  dan  dat zij marktobject kan zijn 123) . Hetzelfde
geldt voor wat Cassel noemt het overnemen van risico
door den ondernemer. Ook dit is geen prestatie. welke
marktobject kan zijn, laat staan, dat zij onderscheiden
kan worden in de ondernemingswinst. Dit laatste immers
kan alleen geschieden, wanneer er een werkelijken prijs
voor deze prestatie genoteerd kan worden. Was dit zoo,
dan kon deze prijs als kostenelement worden opgevat.

123)  Vgl. M. J. Cobbenhagen. Rede uitgesproken bil de herdenking van de
vijfde geboortedag der R.IC Handelshoogeschool. Zesde Jaarboek R.K. Handels-
hoogeschool 1932/1933.
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Immers, om kostenelement te zijn, moet men eerst weten
wat iets „kost". wat de prijs is.

Ik ben het dan ook geheel eens met Heller. wanneer
hij zegt : .,Sein Einkommen ist uberhaupt  kein  Preis,
sondern bloss eine Folge der Preisbildung, ein Ergebnis
geschickter Ausnutzung der Marktlagen. Der Unter-
nehmer verkauft noch das Tragen des Risikos oder seine
organisatorische Geschicklichkeit, verleiht auch sein
Kapital nicht, sondern legt Kosten aus und erzielt Preise
fur die hergestellten Waren und der sich hieraus erge-
bende Unterschied, die Mehreinnahme, besteht nicht aus
verschiedenen Elementen, s o n d e r n  s i e i s t e i n h e i t-
lich. Der Unternehmergewinn ist 910-bales-
Einkommen, welches sich nicht aus etwa
-sich selbstandig bewegenden Elementen.
zusammensetzt, sondern einheitlich als Un-
terschied von Verkaufspreis   und Kosteff -entsteht 124 ),

Twee opmerkingen moeten hier nochtans gemaakt
worden. Vooreerst blijkt, dat Heller hier den onder-
nemer te veel als kapitaalbezitter en ondernemings-
eigenaar ziet, anders had hij moeten spreken van
ondernemingswinst. Vervolgens, en dat is belangrijk, dat
de    o n d e r n e m e r s p r e m i e,    als    verdeelingsresultaat,
geen residu is, doch een stuk verdeeld residu-inkomen
van de onderneming. Wat voor de onderneming residu is
behoeft dat nog niet te zijn voor den ondernemer. Im-
mers voor den ondernemer is de ondernemerspremie geen
overschot boven door hemzelf uitgelegde kosten.

Het  ondernemersloon ( salaris)   zelf, dat hierbij    goed
onderscheiden moet worden, is vanzelfsprekend geen
residu en moet tot de kosten van de onderneming ge-
rekend worden. Het ondernemersloon is echter geen prijs
in den hierboven bedoelden zin. Veeleer is hier overeen-
komst aan te wijzen met de prijsvorming van die pro-
ducten. waarvoor de normale prijswetten niet gelden,

124)    W. Heller: Theoretische Volkswirtschaftslehre. Leipzig  1927,  pag.  151.
Cursiveering van mijzelf.
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vanwege het monopolistische element, of het sterk per-
soonlijke en karakteristieke eigene. dat in het product
is aan te wijzen. Het is hier echter niet de plaats hierop
verder in te gaan.

Tenslotte is de ondernemingswinst globaal inkomen,
welke slechts te scheiden is in elementen, wanneer de
winstverdeeling bekend is. Het ondernemersinkomen is
dan te verdeelen in : 1. ondernemersloon ; 2. onder-
nemerspremie (als resultaat   van de verdeelde onder-
nemingswinst); 3. eventueel rente over eigen kapitaal of
dividend over in eigen bezit zijnde aandeelen. Het
ondememersinkomen als zoodanig is dus geen globaal
inkomen.

Zeker is echter. dat het al of niet tot uitdrukking
komen van de elementen uit het ondernemersinkomen in
den kostprijs niet bepaalbaar mag zijn voor wat als
ondememersloon en wat als ondernemerspremie gelden
kan.

Het ondernemersinkomen, zoo kunnen wij resumeerend
vaststellen, omvat dan :

a.  Het ondernemersloon, hetwelk geen prijs is voor
een productieve prestatie; in de totstandkoming is
mogelijk een analogie aanwezig met die van
producten, welke een monopolistisch karakter
hebben. Dit ondernemersloon is geen residu, doch
bestanddeel der kosten van de onderneming.

b. Over het algemeen een stuk verdeelde onder-
nemingswinst, welke we ondernemerspremie kun-
nen noemen. Niet de ondernemerspremie
doch de ondernemingspremie is residu
d.w.z. overschot over de kosten ; niet de onder.
nemerswinst, doch de ondernemingswinst kan een
rente-achtig karakter hebben, tenzij de ondernemer
grootendeels eigenaar van de onderneming is. De
verdeelde ondernemingswinst is afhankelijk van de
door de onderneming en den ondernemer behaalde
prestatie en van de concrete winstverdeeling in de
onderneming.
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c. Eventueel dividend of rente over het eigen kapi-taal. Ook indien de ondernemer eigenaar van de
zaak is, zal deze onderscheiding gehandhaafdkunnen blijven. Het ondernemersinkomen is geen
globaal inkomen.

Tenslotte, in de statische huishouding is er geen on-dernemerswinst, wet ondernemersloon, als vallende onder
de kosten van de onderneming. Uit de aanwezigheid vanondernemersloon mag echter nog niet geconcludeerd
worden, dat ook in deze huishouding een ondernemer aan-
wezig  is : deze constateering kan alleen op andere
gronden, zooals wij reeds zagen, gevestigd worden.

Ook in de dynamische huishouding. waar niemandtwijfelt aan het bestaan van den ondernemer, is vaak
alleen ondernemersloon en niet alleen de ondernemers-
winst het resultaat en belooning voor zijn werken, b.v.
wanneer er verlies is geleden door de onderneming.De ondernemingswinst vloeit niet alleen den onder-
nemer steeds toe en vaak nooit aan den eigenlijken
ondernemer als zgodanig, daar de winstverdeeling over
het algemeen zoo geregeld is, dat al of niet van de over-
winst na afschrijving en reserveering, een gedeelte toe-
komt aan directie en commissarissen.

Tenslotte meen ik te mogen betwijfelen, of de z.g.
specifieke ondernemerspremie verdwijnt met de specifieke
ondernemersdaad van het doorzettdn van nieuwe com-
binaties. Dit zou beteekenen, dat geconcludeerd kan
worden tot een direct en causaal verband tusschen speci-
fieke ondernemersdaad en ondernemerspremie.

Vooreerst kan het verband al slechts indirect zijn, om-
dat de grootte van ondernemerspremie, behalve van de
grootte van de ondernemingswinst. totaal afhankelijk is
van de winstverdeeling, zooals deze statuair is vastge-
legd 1251,. Hoogstens is er dus een direct verband tusschen

125)  Een en ander wil nlet zeggen. dat deze winstverdeeling geheel wille-
keurig is. De extra vergoeding, die den ondernemer door de winstverdeeling
wordt toegekend, moet gezien worden  als een belooning en aansporing  voor
zijn initiatief en succesrijke ondernemersdaden.
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ondernemersdaad en ondernemingswinst. Doch ook dit
verband is constateerbaar onder bepaalde voorwaarden.
Immers de ondernemingswinst kan ook door andere oor-
zaken, behalve door de specifieke ondernemersdaad, ver-
oorzaakt zijn, b.v. door de monopolistische positie, die
een onderneming heeft verkregen door het uitvallen van
concurrenten, of door andere toevallige omstandigheden.

Ook de arbeid van een ondergeschikte kan soms aan-
leiding zijn, dat de winst van de onderneming toename
aanwijst. Bovendien wanneer in een bepaald jaar verlies
is geboekt, wil dit nog niet zeggen, dat er in dat jaar
geen echte ondernemersdaden zijn gesteld. De onder-
nemerspremie kan in sommige gevallen min of meer on-
verdiend zijn.

De ondernemerspremie is derhalve slechts onder be-
paalde voorwaarden met de ondernemersdaad verbonden
en zeker niet steeds een gevolg ervan.
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HOOFDSTUK III.
DE ONDERNEMER AAN DE GRENS VAN VRIJE

EN GEBONDEN VOLKSHUISHOIIDING.

Das Fiihrungsprinzip hangt mit dem Organi.
sationselement auf das engste zusammen.
Denn zu der sachlichen Autgliederung der
Betriebe und Unternehmungen sowie deren,'Zusammenlassung durch ..Organisation  ge-h6rt untrennbar die Pers6nliche Ordnung.

FR. HAUSSMANN.

Par. 1.  De ondernemer in de vrije volkshuishouding.
De als axioma aanvaarde, doch de hoogstens als werk-

hypothese bruikbare leer van de vrijheid in het econo-
misch leven bestond practisch reeds, toen Adam Smith
zijn opvatting over de harmonie der belangen lanceerde,waarmede hij te kennen gaf, dat de mensch bij zijn eco-
nomisch handelen zoo geleid wordt bij het streven naar
zijn eigen belang, dat hij een effect bereikt, dat vaak zijneigen bedoeling te boven gaat, doordat algemeen belang
en eigen belang in het economische natuurnoodzakelijk
samenvallen.

De noodzakelijke verbinding van economische vrijheid
en algemeen economisch belang was n.1. reeds eerder
benadrukt, toen door de Physiocraten, bij de bepaling
van het standpunt over overheidsingrijpen. de betreffende
leer werd samengevat onder de leuze : „Laissez faire,
laissez alter ; le monde va de lui-mEme-.

Ofschoon Smith en Ricardo in hun werken de uitdruk-
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king „laissez faire" niet gebruiken, worden zij echter
algemeen aangezien als de begronders van de leer over
de vrijheid in het economisch leven 126)

De klassieken dan, en met name de syntheticus Smith,
ontwierpen een weliswaar niet valsch, doch niet diep ge-
noeg ontwikkeld economisch systeem. Het beeld van de
natuurlijke orde, hetwelk de grootst mogelijke vrijheid
impliceerde, was daarenboven als gedachtenschema blijk-
baar gemakkelijk verwisselbaar met wat in de realiteit
groeide of aanwezig was. Immers, de epigonen van de
klassieken hebben aan de theorie ook dan vastgehouden,
toen veranderde feitelijkheden tot een herziening aan-
leiding hadden moeten geven.

Hierdoor is het wellicht ook gekomen, dat de con-
structie : ,,homo economicus" een zijnsvorm bleef, waar-
door de beschouwing van den ondernemer in de theorie
niet alleen verdoezeld werd, maar ook geleden heeft.

Hoe het ook zij, de leer over de vrijheid in het econo-
misch leven heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen het
economisch individualisme omhoog te drijven. De theo-
retici hebben de leer uitgedragen, welke gehanteerd en in
practijk gebracht zou worden door de ondernemers.
„They gave full scope to our erstwhile heroes, the great
business-men         ,." 127)

,.The economists were teaching. that wealth, commerce,
and machinery were the children of free competetion -
that free competition built London" 128 ) Inderdaad moest
het systeem van het economisch individualisme, zooals
het in de theorie werd geprojecteerd in zijn eenvoud en
onbelemmerdheid voor den ondernemer een groote aan-

126) De stelregel van· het laissez-faire wordt toegekend  aan den koopman

Legendre. die er zlch van bediende tegenover Colbert Het schljnt, dat de

eerste schrijver. die dezen zin gebruikte in nauwe associatie met de economische

leer, is geweest de Marldes d'Argenson  f  1751: ,.Pour gouverner mieux,  il
faudralt gouverner molns." Iohn Maynard Keynes:   ..The  end  of the laissez

faire': pag. 18.
127)  I. M. Keynes 1.0 pag. 36.
128)  J. M. Keynes 1.c. pag. 13.
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trekkelkh1J eid bezitten. Regulator van productie, ver-
deeling en gebruik is dan de prijsvorming als resultaat
van het vrije economische handelen der economische
subjecten.

De leiding is dan niet eenhoofdig, de overheid heeft dan
een negatieve taak ;  op de markt treffen zich individuen,
die ieder afzonderlijk geen beslissenden invloed op hetmarktresultaat hebben. De markt is dan het orgaan dat de
afzonderlijke individuen bindt en de grootste gemeenedeeler van de gezamenlijke strevingen en verwachtingenconcretiseert in 'n objectief geheel. De schema's der be-
hoevenden kunnen op practische wijze naar aanleidingvan dit resultaat worden opgesteld, nl. :

1 e.     of, en welke behoeften bevredigd kunnen
worden,

2e.  de rangorde en intensiteit der te bevredigen be-
hoeften.

De richting, welke de productiemiddelen moeten nemen,
wordt gewezen en de consument weet zijn behoeften te
richten. De prijsvorming zal zelfs sparen beinvloeden. De
vrije concurrentie bestaat nu hierin, dat de consumenten
elkaar verdringen op grond van hun verschillende ge-waardeerde behoeften en de producenten door het ver-schil in productiekosten en hun daarmede gepaard gaande
ruilwaarde-oordeelen. Op die manier, dachten de klas-
sieken, zou ten evenwichts- of natuurlijke prijs tot
stand komen.

Om te beginnen heeft de klassieke school geen uniforme
prijswet kunnen construeeren, maar moest zij haar toe-
vlucht nemen tot twee prijswetten, een waarvoor die der
productiekosten geldt en een voor de zeldzaamheids-
goederen. De stelling, dat de marktprijs streeft naar het
samenvallen met den natuurlijken prijs, hield het axioma
der onbeperkte concurrentie in. De marktprijs heeft de
tendens zich naar een evenwichtsprijs te richten, want
een verstoring van dit evenwicht brengt steeds krachten
voort, die het manco opheffen. Zoo zal eenerzijds bij het
stijgen der prijs boven de evenwichtsprijs de vraag ver-
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minderen en anderzijds bij een dating van den prijs beneden
de evenwichtstoestand een vermindering van aanbod
intreden.

Een dergelijk mechanisme is zeer beweeglijk, doordat
een verhooging van den prijs automatisch leidt tot uit-
breiding van de productie en vermindering van de vraag,
wat weer zijn invloed heeft op verdeeling en gebruik.
De concurrentie oefent een selecteerenden invloed uit ;
de zwakste producenten worden van het mededingings-
tooneel afgevoerd. Vergissingen bij het afgaan op de
waarde-oordeelen der markt worden bij de productie
automatisch gestraft.

1 De staat blijkt onnoodig voor het bereiken van de
juiste economische orde. Het prijsmechanisme vindt in
zichzelf een voldoende oorzaak ter handhaving en
bevestiging van het verloop in het economische, en
aldus komt dan ook de beste economische orde

, tot stand.
In een dergelijk stelsel is voor den ondernemer plaats ;

hij is het dan ook, die op de eerste plaats gebruik maakt
van de economische vrijheid om eigen doeleinden op den
weg van den minsten weerstand na te streven. Dit neemt
niet weg, dat in de leer zelf de ondernemer verviel tot het

',

type van de -economical man, de man, die typische
routine-achtige mechanische functies verrichtte. Theorie
en praktijk van het ondernemersbeeld verwijderen zich
des te meer van elkaar, naarmate het als hypothese be-
doelde leerstuk door latere economisten als axioma, als
onaanvechtbaar bleef aanvaard worden en met de ver-
andering van de economische omstandigheden, de voor-
waarden waaronder het leerstuk gelden kon, vergeten
werd en aldus aan de leer een boventijds en dus absoluut
karakter gegeven werd. Het staat wel vast, dat bij de
vaders van deze leer. deze, zoowel als economische
hypothese en als praktijknorm, gezien werd als afhanke-
lijk van de tijdsomstandigheden en derhalve nimmer
absoluut bedoeld was.

Hoe was dan de realiteit van het beeld van den onder-
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nemer ? Want de ondernemer  in de vrije volkshuis-
houding is niet te begrijpen, zonder dat wij de realiteit
van de vrije volkshuishouding kennen.

Naar de geesteshouding werd de ondernemer in d 
vrije volkshuishouding gekenmerkt door den geest van het \
economisch individualisme, krachtens hetwelk de mensch 1
in zijn economisch handelen geheel vrij moest zijn, onge- /
bonden door welke banden van staatswege of anderszins,
Ook.

Leiding door hoogere criteria was onnoodig en niet
gewenscht ; het economisch leven  was een grootheid
van eigen orde, waarmede de voorwaarden voor de er-
kenning van de autonomie en de eigen wettelijkheid der
economische huishoudingen gegeven was. De rechtsorde
behoefde in het economische niet verder in te grijpen
dan te verbieden wat strikt ongeoorloofd was. De wel- 
vaartsopvatting heeft een verandering ondergaan. ,
Beperking van de welvaart is alleen mogelijk door de  \
economische schaarschte; welvaart en goederen in het     
algemeen zijn instrumenten ter behoeftenbevrediging,  j
welke zonder beperking gebruikt kunnen worden.  Het  aanvaarden van het economische als criterium van eigen-
orde was alleen mogelijk, indien van staatswege de leiding
in het economische achterwege bleef. Principieele non-
interventie van den staat werd als axioma aanvaard en
zou dit tot in de 20e eeuw op de verschillende uitzonde-
ringen na blijven.

De maatschappij wordt gedragen door het beginsel der
economische zelfverantwoordelijkheid 129), waarvan   de
inhoud als volgt zou zijn te omschrijven: De ondernemer     1
en in het algemeen de economische huishouding beslist    J
zelfstandig, of, en op welke wijze, zij zelf. zonder hulp van
overheid of overheidsorgaan, in haar bestaan zal voor-
zien. Het risico van de eenmaal genomen keuze wordt C
door den ondernemer,  c.q. de economische eenheid  zelf
gedragen, zonder dat de winst behoeft te worden afge-

129)  Over de uitwerking van het begrip zelfverantwoordelljkheid vergelilke
men Cobbenhagen, De Verantwoordellikheid, pag. 15.
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dragen aan de gemeenschap, of bij verlies de overheid
steun verleent. Tenslotte wordt zelfstandig beslist over
richting en wijze der behoeftenvoorziening, zonder dat
de gemeenschap daarbij eenig gezag uitoefent.

Bij deze laatste norm speelt de arbeidsverdeeling een
groote rol, n.1. deze is van des te grooter belang, naarmate
in een individualistische maatschappij de arbeids-
verdeeling meer doorgevoerd is.

De economische vrijheid en onafhankelijkheid zal zich
onder handhaving van het beginsel der zelfverantwoor-
delijkheid des te meer kunnen doorzetten, naarmate de
arbeidsverdeeling en beroeps- en bedrijfsspecialisatie zich
meer doen gevoelen.

Dit komt allereerst tot uiting  in het begin  der  19e eeuw
geproclameerde vrijheid van bedrijf en beroep, waardoor
de keuze van de economische werkzaamheid niet langer
voorbehouden bleef aan hen, die krachtens stand of ge-
boorte voor een bepaald beroep - met uitzondering van
anderen - bestemd waren.

Vervolgens ook in de vorming van het aandeelenrecht.
Door de Fransche revolutie is het tot dan toe gevolgde
systeem van het afzonderlijke privilege komen te ver-
vallen   ( in Engeland  b.v.  de z.g. „chartered company")
en is in plaats dus van het geven van concessie3, welke
aan voorwaarden onderhevig waren, het recht gekomen
om zonder toestemming van den staat een onderneming
op aandeelen op te richten. De eenige voorwaarden,
waaraan een dergelijke maatschappij van staatswege had
te voldoen, hielden verband  met de belangen  van  de
kapitaalbezitters en de plichten van de leiding.

Vrijheid van contract, naarmate de wet het toestond,
vrijheid van initiatief, concurrentie-, markt- en prijs-
vrijheid en vrijheid bij de besteding van de materieele
productiefactoren alsook van de personeele, waren het
sluitstuk van een economische orde, welke hoe negatief
zij ook wettelijk gefundeerd werd, toch zeer hecht in de
practische uitwerking was. Wij zijn over het algemeen
geneigd de economische vrijheid, welke de ondernemer
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in de vrije volkshuishouding genoot, te onbeperkt te zien.
Binding is er ook in de vrije maatschappij vrijwel steeds
geweest.

Ik zei hierboven, dat de specialisatie en arbeids-
verdeeling het accent van de vrijheid in de volkshuis-
houding meer naar voren kon doen komen. Omgekeerd
echter sproot binding in de vrije volkshuishouding voort
uit het feit van de arbeids- en bedrijfscombinatie, welke
hetzij vanwege een meer rationeele productie, hetzij
vanwege een ver doorgevoerde vrijheidsidee een feit
werd. Van den anderen kant echter heeft de specialisatie.
welke een gevolg was van de losmaking van de onder-
nemingsleiding van het kapitaalbezit ook bewerkt, dat de
ondernemer ten opzichte van den kapitaalbezitter vrijer
kwam te staan, hetgeen in het algemeen voorkwam in de
publieke naamlooze vennootschap. Hierom is juist een
element van binding in het economische gekomen, welke
zeer zeker niet geheel het gevolg is van het zelfstandig
karakter van de groote onderneming, maar ook van het
feit, dat de leider en ondernemer van een dergelijke
onderneming, ook om persoonlijke motieven en over-
wegingen met het bedrijfs- of algemeen belang, meer reke-
ning dient te houden en derhalve bij het nastreven van
ondernemings- of persoonlijke doelstellingen zich minder
kan laten gaan, of althans zich eerder breidelen moet, dan
de leider van de kleine onderneming, wiens economische
gestie in de massa verloren gaat.

De N.V.-vorm, ook al kan zij derhalve mede aanleiding
zijn als kleed van de groot-onderneming, dat een binding
wordt opgelegd, is zoowel voor den groot-ondernemer
als voor den kleineren ondernemer geen statiegewaad,
dat de bewegingsvrijheid belemmert ; integendeel, in de
N.V. is het den ondernemer gegeven naast het kapitaal-
bezit te treden. Zij geeft een stijging der persoonlijke
macht. „Durch die Aktiengesellschaftsform, aldus
Pohle  180 ),  wird das Arbeitsfeld  fur  die  kapitallose  kauf-

130)  Der Unternehmerstand, 1.c. pag. 40.
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m8nnische und technische Intelligenz erheblich erweitert,
das Gebiet des Geburtunternehmertums wird beschrankt

,'zu gunsten desjenigen des Berufsunternehmertums .
Ook de kapitaalintensiviteit heeft een moment van

binding gebracht met name daar, waar de vaste kosten
in de industrie overheerschen. Deze tendens bracht niet
alleen een grootere afhankelijkheid van de conjunctuur,
doch ook een grootere geneigdheid tot samenwerking
met bedrijfsgenooten en tot versnelde steunactie, indien
dit in zwarte tijden noodig was, bij den staat. Men kan
over het algemeen wel zeggen, dat naarmate de vaste
kosten in een bepaalde bedrijfstak overwegen, deze
tendens aanwezig zal zijn.

Vergeten we tenslotte niet, ook al is het hier niet de
plaats er verder op in te gaan, dat indien de ondernemer
nog niet van uit den socialen aard  van het maatschappelijk
leven door sociale wetgeving ernstige bindingen werd
opgelegd, de sociale zijde van zijn onderneming niet steeds
aan eigen willekeur was overgeleverd. Ook hier was de
ondernemer niet geheel vrij. „Man Oberschatzt sehr leicht
die .Freiheit" des Unternehmerhandelns und ubersieht
das Gebundensein - auch seines Machtstrebens - durch
die wirtschaftlichen Erfordernisse. Der Unternehmer ist
auch in seinen Beziehungen zur Arbeiterschaft mehr oder
minder ein .,Gefangener des 6konomischen und kapitalis-

',tischen Gezetzes , das er als Herr in eigenem Hause,
" 13111souveran zu beherrschen scheint

Ook Salz wijst hierop in : Macht und Wirtschafts-
gezetz 132 ), wanneer hij  zegt .,Die gewahnliche Anschau-
ung dahingehend, dasz der Unternehmer alles tun kann,
was ihm beliebt, der Arbeiter aber in voller Passividit
sein Schicksal nehmen musse - ist jedenfalls irrig. Beide
sind vielmehr Gefangene einer wirtschaftlichen Gesetz-
massigkeit, von der sie sich nicht losmachen k6nnen,

131)  I. Gerhardt Unternehmertum und Wirtschaftsfohrung. Tubingen 1930,
pag. 44.

182) Letpzig und Berlin 1930. pag. 176.
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welche Einsicht freilich noch keine Interessenharmonie
',

schafft.... ..

Wij zagen reeds, dat de concurrentie een ordenende
functie heeft 183). De concurrentie heeft het groote  voor-
deel van de z.g. .,Wirtschaftsrechnung". Het principe
van de gelijkmatige behoeftenbevrediging wordt in de
vrije huishouding volgens de Gossensche wet bewerk-
stelligd voor de enketvoudige huishouding. Slechts in
deze economische eenheid worden steeds de belangrijkste
behoeften bevredigd, in rangorde eerder dan de minder
belangrijke. Voor de vrije volkshuishouding als totaliteit
geldt dit evenwel  niet 134 ) I

Concurrentie en winststreven zijn in de vrije volks- 7
huishouding in zooverre antagonistische krachten. als zij    j
een nivelleering tot stand brengen ; het winststreven    j
veroorzaakt weliswaar de concurrentie, anderzijds echter    ji
wordt door het winststreven in verbinding met de con-  )
currentie juist de sterke uitingen van het winststreven verminderd en nivelleering tot stand gebracht.

De ordenende functie van de concurrentie gaat echter
daar verloren, waar zij verwordt tot conflict of strijd 135 ) o

In de vrije maatschappij nu is de vrije concurrentie in)
vele gevallen inderdaad verworden tot conflict en strijd,  1
n.1. waar zij werd ruTneuze concurrentie. Een dergelijke j
concurrentie is een carricatuur van zichzelf, omdat zij
haar economische functies niet meer verricht. Het groote
voordeel der vrije concurrentie. n.1. de gelijkmatige be-
hoeftenbevrediging komt er door te vervallen, alsmede de
werkelijk vrije consumptiekeus, terwijl het nadeel der vrije
concurrentie, n.1. de ongelijkmatigheid der inkomens-
verdeeling nog meer benadrukt wordt.

I. M. Clark onderscheidt verschillende soorten derge-
lijke concurrentie, n.1. :

133)  Hoofdstuk II § 1.
134)  Vgl. G. Halm. Die Konkurrenz. Muenchen und I pzig 1929. pag. 83.
135) L. v. Wiese, art -Konkurrenz", Handwarterbuch der Staatswissen-

schaften.
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a) „cut-throat competition", d.i. die concurrentie,
welke een gevolg is van „excess of producing
capacity".

b) „predatory competition",     d.i. die concurrentie.
welke tot doel heeft door verdrijving van de con-
currenten uit de markt, een monopolie te ver-
krijgen.

c)      „Localized or discriminatory competition",    o.a.
dumping.

d) „Unfair competition"  in het algemeen 186 ) .
De praktijken bij de uitwassen der concurrentie zijnlegio, om er slechts enkele te noemen :

omkooperij, dwang, spionage, belpsteren der concur-
renten, onvolledige en onware beschrijving der aange-
boden artikelen, bedriegelijke reclame in het nabootsen
van merken, patroons en dessins ; monopolistische prak-tijken als : „loss-leader", locale prijsknoeierij en prijs-
discriminatie door geheime rabatten, vrijgevige betalings-voorwaarden of onverdiende kortingen. Verleiding tot
contractbreuk, verkoopen onder kostprijs of onder de
gepubliceerde verkoopprijs. het gebruik van inferieur
materiaal of het afwijken van bestaande normen daarbij,
vervalsching van gewicht, attesten of van certificaten
van vervaardiging.

Waren de unfaire concurrentie-methoden eenerzijds te
beschouwen als uitingen van te vergaande vrijheid,
anderzijds droegen zij in zooverre een kiem van het goede
in zich, als zij tevens aanleiding waren tot grootere bin-
ding in het bedrijfsleven.  Ook  hier is weer het winst-
streven de ordenaar en regulotor van de concurrentie,
wanneer samenwerking tusschen de ondernemers ge-
zocht wordt. „Nicht die freie, sondern die ruintise Kon-
kurrenz endet mit dem Zusammenschluss der Unter-
nehmungen ,.  De eerste aanzet van deze verschijn-" 137;

selen in de vrije maatschappij waren reeds vroeg aan-

186)    J.  M. Clark: Social Control of Business,  pag.  153.
187)  Halm. 1.c. pag. 143.
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wezig. De eerste kartelverschijnselen dateeren  van  1838
in  de Fransche Soda-industrie  en  in  1842   in het steen-
kolengebied der Loire, in Engeland  in 1845, terwijl   in
Duitschland     kort      na      1860 de eerste kartels      ont-
stonden 188 ),

Waar het kartel geen verschijnsel is van de vrije volks-
huishouding, geldt hetzelfde niet voor de trust. De trust
is immers vaak het resultaat van het spel van vrije
krachten, meer dan het kartel. Hier doet zich derhalve
de merkwaardige paradox voor, dat de trusts, ofschoon
verschijnselen van de vrije volkshuishouding later ont-
stonden dan de kartels, die toch worden aangezien als
de eerste gebondenheidsfactoren in deze huishouding. De
trust is derhalve een verschijnsel van de vrije maat-
schappij, zij heeft met regeling der concurrentie niets of

"vrijwel niets uit te staan. „Immers , aldus van Wagen-
berg 139\,.   „noch  in de economisch gunstige omstandig-
heden, waaronder zij ontstonden,  noch  in de wijze  van
hare totstandkoming, noch in den vorm, waarin zij zijn
gehuld, zijn motieven te vinden, die er op zouden kunnen
wijzen, dat hierbij inderdaad regeling der concurrentie
vooropstond" en verder :  „Dat de trust niet haar oorzaak
vindt in de behoefte of den opzet om de concurrentie te
regelen. doch integendeel ten doel heeft om de concur-
rentie te onderdrukken en te vernietigen, blijkt zoowel uit
de door de trusts in het algemeen toegepaste concurrentie-
methoden alsook uit de wijze van hare totstand-
koming" 140 ). De trust heeft immers meestal het monopolie
ten doel, in eerste instantie is de concurrent er de dupe
van, in tweede instantie vaak de consument. Afgezien van
unfaire practijken al of niet bij de totstandkoming ge-
bezigd, zijn het vooral de predatory competition, cut-
throat-competition en discriminatory competition, welke

188)   Vgl. I. Dobretsberger, Frele oder gebundene Wirtschaft Muenchen und
Lelpzig 1932. pag. 1.

139) Over het begrip .Fair Competition" in de Vereenigde Staten van
Amerika. pag. 93.140)  1.c. pag. 94.
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gebezigd worden. Een en ander duidt erop, dat de trust
plaatselijk moet kunnen dumpen, wat weer medebrengt
dat zij artikelen voortbrengt welke aard- of qualiteits-
verschillen aanwijzen, anderzijds zij financieel het noodige
uithoudingsvermogen moet hebben om de concurrentie-
strijd vol te houden. De aard van de ondernemersgestie
in de trust brengt mede, dat van den ondernemer vaak
groote organisatorische en financieele kwaliteiten worden
geeischt, zoodat hier het type van den ondernemer als
financier en als organisator overwegen.

Als financier niet alleen om geldelijk de concurrentie
vol te houden, doch ook omdat de trust vaak niet tot
stand komt door technische samensmelting doch veelal
in den vorm van de holding.

Ook de organisator speelt een rol, al is de ratio-
nalisatie niet het grondmotief van de vertrusting. Is deze
eenmaal tot stand gekomen dan zal juist in het later
stadium van de trustvorming de organisator, meer nog
dan de technicus door rationeeler productie van zijn
kwaliteit moeten blijk geven 141 L

De vrije volkshuishouding was in vele gevallen tevens
de maatschappij waarin de productie nog tot in het on-
eindige kon worden opgevoerd, omdat de behoeften geen
verzadigingsgraad bereikten. In een economisch leven
waar in dit opzicht nog ongekende perspectieven en
telkens nieuwe horizonten zich voordoen kan het niet
anders of de houding van den ondernemer tegenover
den consument ondergaat daarvan den invloed. Het „the
customer is king" is dan de uitdrukking van de heer-
schappij van consumenten over den ondernemer, welke
gemakkelijk te dragen is. Ten deele is zij valsch waar het
de ondernemer is, welke steeds nieuwe behoeften weet
te suggereeren en ze weet  op te leggen. In tijden  van

141)   Ofschoon de trust dlls een verschijnsel is van de vrile volkshuishouding.
heeft de vertrusting zich slechts betrekkelljk laat doorgezet. toen in de vrile
maatschappij reeds bindingen van velerlel aard aanwezig waren. Om deze reden
zal de invloed van de vertrusting op de ondernemersfunctie en het ondememers-
handelen in de volgende paragraaf verder behandeld worden.
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laag-conjunctuur echter is de vrije volkshuishouding juist
daarmede gekenmerkt, dat de ondernemer economisch
zwak komt te staan tegenover den consument, waarvan
allerlei uitwassen der concurrentie van de productie-zijdeafkomstig, het gevolg zijn.

In deze maatschappij treedt het meest op den voorgrond,de pionier, de technicus, de koopman en tenslotte ook de
financier. De ondernemer is in hoofdzaak dan gekenmerkt
als de nieuwe economische leider, voortgekomen uit
breede lagen van het volk ;  vrij van traditie- en familie-
banden, vaak ook van commercieele zedelijkheidscodes.

Geloof aan de vooruitgang, de wil tot succes, optimisme
en plichtsbewustzijn, waren daarom in hooge mate aan-
wezig, omdat de uiterlijke technische- en economische
voorwaarden daartoe gereede aanteiding gaven.

Wat de functies van het ondernemershandelen betreft.
valt de nadruk in de vrije volkshuishouding meer op het
vooraangaan op nieuwe wegen, het „fiihren" dan op het
meer routine-achtige „management". In dit opzicht treedt
de ondernemer ons meer tegemoet als de ziener, de be-
schikker over de productiefactoren, de doorvoerder van
nieuwe ondernemingen en nieuwe combinaties, de on-
zekerheiddrager, in mindere mate als drager van de
functies, welke met het normale beheer en contr6le te
maken hebben, ook al zullen deze functies in de vrije
volkshuishouding evenzeer uitgeoefend zijn.

Par. 2. De Ondernemer en de eerste aanzet van
gebondenheidsverschijnselen in de volkshuishouding.

a.  De factoren, welke in het economisch leven bin-
dingen aanbrachten en de aard van de verandering.

De door de economisten gepredikte en door de practici
terstond aanvaarde leer der vrije concurrentie is in de
theorie een langer lot beschoren geweest, dan in de
practijk. Het zijn de ondernemers geweest, die in de vrije
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concurrentie bindingen aanbrachten, reeds lang voordat
de theoretici op veranderingen konden wijzen ; terwijl de
staat de vrjje concurrentie trachtte te handhaven, wellicht
juist omdat de theoretische voorlichting het samengaan
van de ondernemers in de ondernemersovereenkomsten
bleef zien als een uitzondering op den regel der vrije con-
currentiegedachte, welke meening tot in de twintigste
eeuw gehuldigd zou blijven.

Dat de kartelbeweging door de ondernemers het eerst
werd aangevoeld als reactie tegen het beginsel der vrije
concurrentie, is te verklaren uit het feit, dat het kartel
door hen gezien werd als een middel tegen overmatige
concurrentie. Daartoe heeft vooral bijgedragen de ont-
wikkeling tot het grootbedrijf, welke weer een gevolg is
van de groote technische vooruitgang. Immers de massa-
productie en de verbetering der techniek leidden tot een
nieuw probleem in de economische verhoudingen n.1.
dat van de massa-afzet en de productie voor de markt
op groote schaal.

Dit nu heeft een geheel nieuw element van onzekerheid
aan het ondernemershandelen toegevoegd, een element
van onzekerheid dat des te zwaarder woog, naarmate het
kapitaalrisico-van den ondernemer   in zijn onderneming
zich verplaatste van overwegend risico voor het om-
loopend kapitaal naar het risico dat voortvloeide uit het in
de onderneming gestoken vast kapitaal. Met de toename
nu van het vaste kapitaal in de onderneming, is ook een
toename van de concurrentie in een zelfden bedrijfstak te
constateeren en wel omdat de ondernemers gedwongen
worden juist door de vooruitgang van de techniek steeds
nieuwe bedrijfsmiddelen vast te leggen, teneinde een
voorsprong op concurrenten te behalen en te behouden
wat de concurrentie weer verder verscherpte.  Deze  ver-
scherping der concurrentie is ook zoo te verstaan, dat de
ondernemer - in tegenstelling met vroeger, toen hij slechts
de productie op bestelling of de productie voor de markt
in een klein rayon kende - hij thans te staan komt in een
belangenstrijdperk met tallooze ondernemers, als gevolg
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van de uitbreiding der transportmogelijkheden en de
expansie der handelsbetrekkingen over de landsgrenzenheen. De kartels nu zijn ontstaan als gevolg van de steeds
toenemende divergentie tusschen kapitaalrisico en winst.

„Als Kinder der Not sind die Kartelle oft schon be-
zeichnet worden,  und in  der Tat laszt  sich ihr W e s e n
nur erkennen, wenn man von dem schneidenden Gegen-
satz ausgeht, der sich in den Zeiten wirtschaftlicher
Krisen zwischen dem Interesse des einzelnen Werks und

,'dem des betroffenen Gewerbezweiges erhebt  is een uit-
spraak van Wiedenfeld 142 ),  welke in zooverre juist  is,
dat de kartels inderdaad in tijden van laag-conjunctuur
het eerst ontstaan zijn en alsdan voor de saneering van
de industrie gunstige gevolgen hebben. Doch ook in tijden
van opgaande conjunctuur heeft de ondernemer juist doorhet kartel de mogelijkheid terstond zijn prijzen aan de
verhoogde vraag aan te passen, zoodat ook bij gunstige
conjunctuur een tendens tot kartelvorming aanwezig
kan zijn. Hetzelfde geldt voor meer speculatieve perioden,
waarin sterke prijsschommelingen aanwezig waren.

Ongetwijfeld is het ontstaan van de kartels voor een
groot gedeelte te danken geweest aan het contact, dat de
ondernemers door beroepsvereenigingen als vak- en
standsorganisatie hadden. Deze vereenigingen zijn meestal
ouder dan het kartel. De behartiging van de belangender leden van deze vereenigingen bracht de kartel-
mogelijkheid voor de betrokken bedrijfsgenooten nader.

Ook al beoogt het kartel het samengaan van de onder-
nemers, daarmede wil nog niet gezegd zijn, dat ook de
onderlinge tegenstellingen en in zekeren zin ook de onder-
linge mededinging komt te vervallen. In dit verband kan
gewezen worden op Halm, die spreekt over de latente
concurrentie binnen het kartel, welke op een gegeven
oogenblik het uit elkaar gaan van de verbonden onder-
nemers veroorzaken kan  143 ).

142) Gewerbepolitik. pag. 94.
143)  G. Halm. 1.c. pag. 153.
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Een dergelijk springen van het kartel kan in perioden
van laag-conjunctuur gevoeglijk plaatsvinden voor die
overeenkomsten, welke vooral de productie betreffen.
In het diepste punt van de conjunctuur kan n.1. de pro-
ductie-beperking door het kartel via een quote zoo groot
zijn, dat cfe ondernemer er toe overgaat uit het kartel te
treden. Dit zal vooral dan het geval zijn, wanneer de
divergentie tusschen kapitaalrisico en rentabiliteit voor
den betrokken ondernemer zoo groot wordt, dat het oor-
spronkelijke voordeel der kartelleering vervalt. De grens-
ondernemer zal dan bij het uiteenvallen van het kartel
de dupe zijn. Vaak zal een nieuw kartel gesloten worden,
waarbij een meer rendabele productie-politiek voor een
bepaalden ondernemer of voor meerderen de prijs zal zijn
voor de onsolidariteit t.o.v. den bedrijfsgenoot-grens-
ondernemer.

Doch ook op andere wijze bestaat in het kartel tegen-
stelling tusschen de verschillende ondernemers.  Ik  denk
hierbij aan die tegenstelling, welke een gevolg is van de
differentiatie in de ondernemingsgrootte. In het kartel is
vaak eerst aan den kleinen en middelgrooten leider van de
onderneming, de mogelijkheid geboden de zelfstandig-
heid te bewaren, die zij anders bij vrije concurrentie reeds
lang verloren zouden hebben. Dit echter wordt gekocht
door het afstaan van de zeggenschap in het kartel aan
de grootere ondernemers, die de hegenomie hebben,
behalve in die gevallen, dat de leider van de kleine
onderneming tot de functie van kartelleider wordt ge-
roepen 1441. Bovendien bestaat  in het kartel steeds  het
gevaar van de machtsbegeerte van die ondernemers-
groepen, welke in de tijden van opgaande conjunctuur
via het kartel een monopolie-positie trachten in te nemen,
om in tijden van neergaande conjunctuur hun heil te
zoeken in de vrije concurrentie. Dit geldt vooral voor die
ondernemingen, welke door grootte en financieele basis
den steun van een kartel ontbeeren kunnen.

144)  Men zie hierover I. Gdardt 1.c. pag. 106.
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De differentieering van de ondernemingsgrootte in hetkartel is een factor van beteekenis, in zooverre de samen-
hang van de ondernemers in het kartel en in het algemeen
het groepsgevoel er een wijziging van kunnen ondergaan.Hoe sterker n.1. de differentieering in ondernemings-grootte is en hoe meer er verschillen zijn aan te wijzen in
de soort van de geproduceerde waren, des te sterker zal
de kartelband moeten zijn.

Merkwaardig is het feit van de internationale ver-
schillen in de concentratiebeweging in de verschillende
landen, welke verschillen. afgezien van de houding vanden wetgever, te constateeren zijn in en moeten worden
teruggebracht tot het al of niet afwijzend standpunt, het-
welk de ondernemer ten opzichte van het concentratie-
verschijnsel of een onderdeel ervan inneemt.

Zoo blijkt b.v., dat in Engeland de horizontale concen-
tratie ook na den oorlog 1914-1918 sporadisch voorkomt.
Hoewel de meer losse prijsconventie aanwezig is, kent
men niet de straffe syndicaten, zooals in Duitschland.
Hetzelfde geldt voor de Vereenigde Staten tot aan de
New Deal, terwijl omgekeerd Duitschland de zoo straffe
vertrusting niet kent, waardoor Amerika zich kenmerkt.
Voor den Engelschen ondernemer is de afkeer van straffe
concentratie-bindingen te verklaren uit zijn aangeboren
afkeer van organisatorischen opzet en zijn technische nei-
gingen, welke hem er toe brengen zich om zijn afzet
minder te bekommeren 145 ) .

Waar de ondernemer in het kartel in bepaalde mate
van zijn zelfstandigheid min of meer afstand moet doen,
al naargelang de mate van de kartelbinding, welke bij de
z.g. oneigenlijke kartels het geringst, bij het straffe ver-
koopsyndicaat het sterkst is, staat daar tegenover een
versterkte machtspositie tegenover den aandeelhouder
i.z. de te voeren bedrijfspolitiek. In nog sterkere mate is
dit het geval ten opzichte van den bankier. Het kartel
immers vergemakkelijkt de financieele onafhankelijkheid

t145) Gewerbepolitik, pag. 110.
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van de banken, door het feit, dat tengevolge van het
kartelcontract, het koersverloop der aandeelen van de
betreffende onderneming een grootere gelijkmatigheid
zal vertoonen, wat weer de kapitaalverschaffing bij emis-
sies zal vergemakkelijken.

In het algemeen zal vaak in het kartel, wat betreft de
persoonlijkheidssfeer, aan de zelfstandigheidsdrang een
breidel aan de ondernemers worden opgelegd. Te
vaak wellicht zal het kartel door hen worden aan-
gevoeld als een rem. Zoodra de conjunctuur voor den
betrokken ondernemer nieuwe perspectieven schijnt te
openen, is de bekoring en drang tot uittreding voor
hem het sterkst. Voor dit soort ondernemersnaturen
zijn van het concentratieverschijnsel de andere vormen
meer aantrekkelijk n.1. de fusie, het concern, en de
trust, omdat in plaats van het meer onpersoonlijke
kartel, de fusie, het concern en vooral ook de trust het
resultaat zijn vaak van de persoonlijke vormingsdrang
en bouwlust van de groote ondernemersnatuur. In dezen
zin  is het kartel  min  of  meer een rem tegen de andere
vormen van bedrij fsconcentratie 146 ) .

Ook voor den ondernemer, die behept is met sterk
monopolistische neigingen is het kartel minder dan de
fusie, het concern en de trust, de weg om aan zijn na-
tuurlijke dadendrang te voldoen. Slechts zelden bereikt
het kartel een monopolistische positie ; volgens Liefmann
over het algemeen slechts wanneer 75-80 % der betrok-
kenen zich hebben aangesloten 147 ) . En zelfs in dat geval
is de monopolist de totaliteit van de aangesloten onder-
nemers en niet de afzonderlijke ondernemer.

Dat de trusts in Amerika het eerst en het talrijkst zijn
ontstaan, hetzij in den vorm van een fusie, hetzij in den
vorm van de holding, is wellicht hieruit te verklaren, dat
het Amerikaansch economisch leven veel sneller en meer

146)   Men zle hierover G Briefs  in : Strukturwandlungen  der  Deutschen
Wirtschaft Muenchen Ikipzig 1928.

147) R. Liefmann, firt. Kartelle. Handwarterbuch der Staatswissenschaften,

pag. 612.

112



traditieloos is gegroeid dan elders. Als zoodanig kentAmerika niet zoozeer de zelfstandige onderneming, welke
niet gaarne bereid is tot een fusie met anderen  over  te
gaan. Bovendien heeft het vennootschapswezen er een
grootere uitbreiding gevonden, zoowel in de geheele in-dustrie als in het verkeerswezen en handel. De ervaring
leert nu, dat de N.V. en haar bestuurderen eerder geneigdzijn tot een fusie met anderen over te gaan. Bovendien
werd de trustvorm, welke als holding bekend staat, door
de mogelijkheid van de verhandelbaarheid der aandeelen
op de beurs vergemakkelijkt, terwijl daarbij tevens komt.
dat niet alle aandeelsoorten stemgerechtigdheid waar-
borgen, waardoor voor uitoefening van de contr6le niet
het geheele maatschappelijke kapitaal benoodigd is. Ten-
slotte was het aandeelenrecht in iederen staat afzonderlijkgeregeld, terwijl de te stellen eischen omtrent aan-
sprakelijkheid etc. geringer zijn. Zeker is. dat de trust
in het algemeen zich tegenover het kartel beroepen kan
op voordeelen van grooter efficiency.

Daartegenover staat, dat waar de trust of het concern
.,meestal het werk van een groote „fighting spirit   van een

bepaalden ondernemer zijn, de zelfstandigheid van de
leiders der aangesloten en opgenomen ondernemingen
aan invloed inboet. Veelal zal zelfs de naam van de voor-
heen zelfstandige onderneming verdwijnen, of zal de op-
lossing in dier voege gevonden worden, dat de nieuwe
firma een nieuwen naam aanneemt of een naam samen-
stelt uit de combinatie der gefusioneerde onder-
nemingen, b.v. de Stinnes-trust, de Siemens - Rheinelbe -
Schuckert - Union. Een kiem tot conflict is ook hiermede
gegeven, dat de voormalige leiders in den Raad van Be-
stuur worden opgenomen. De echte ondernemersnatuur
zal echter dan minstens de voorzitterszetel willen in-
nemen. of er ontstaat een zwaarwerkend contr6le-
apparaat dat alle leden der vroegere directies in haar
midden opneemt. Moet dit lichaam werkelijke functies
uitoefenen dan is echter het aantal plaatsen beperkt, wil
de ondernemer er zelve niet onder lijden. Zoo is het zelfs
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in Engeland voorgekomen, dat in een dergelijk lichaam
80 plaatsen bezet moesten worden. Van werkelijke
ondernemersfuncties is dan geen sprake meer. Ook in de
door het concentratie-verschijnsel groot geworden super-
onderneming is het slechts aan ten of weinigen gegeven
ondernemersfuncties  uit te oefenen 148),

Niet alleen de verschijningsvormen der bedrijfs-
combinatie en -concentratie brachten in het vrije econo-
misch leven bindingen aan. Ook de staat bemoeide zich
met het economisch leven, deels gedwongen door econo-
mische omstandigheden, deels ook door veranderd inzicht
omtrent de agenda en non-agenda van den staat. De staat
had allereerst aanleiding t.a.v. de kartels en trusts in te
grijpen, toen er misbruiken ontstonden. Over het alge-
meen werden deze wettelijk geoordeeld naar de wets-
voorschriften  van het burgerlijk recht.    Tot    1914    toe    is
over het algemeen het optreden van den staat hiermede
gekenschetst,   dat zijn houding negatief  is.    A l s   z o o-
d a n i g heeft de staat een gedwongen vechthouding
aangenomen tegen het kartel en meer nog tegen de trust
als inbreukmakers op de vrije concurrentiegedachte.
Zoo moeten de Amerikaansche trustwetten en het

1
„Gesetz gegen den unlauteren  Wettbewerb"  van  1909

   in Duitschland verstaan worden.
Na den oorlog kende Duitschland een vergaande

socialiseeringsgolf, welke zich ook uitte t.a.v. het kartel-
probleem door invoering van dwangsyndicaten in enkele
voorname grondstofleverende industrieen. Het eerst in
1923 is in Duitschland een afzonderlijke wet gewijd aan
de kartellen. Ook deze is nog „Kartell-feindlich" voor-
zoover zij is gericht tegen misbruik van economische
machtsposities. In latere jaren is in vrijwel alle landen
de staat t.o.v. het concentratie-verschijnsel meer positief
gaan optreden en is zelfs in vele gevallen de mogelijkheid
geschapen de geheele industrie bij wijze van dwang door

148)  Voor een verdere uitwerking hiervan moge ik verwijzen naar onderdeel
b. van deze paragraaf.
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verbindend verklaring van ondernemersovereenkomsten
in het kartel onder te brengen.

Doch ook op andere wijze heeft zich de agenda van )
den staat uitgebreid, in zooverre hij n.1. zelfs als onder-  j
nemer is gaan optreden. Niet alleen dat de staat als on-)dernemer optrad in die bedrijven, die vanwege het groote '
risico en het algemeen belang het beste in handen van
den staat gevoerd konden worden, doch ook omstreeks 1
1900 bestond reeds de gemengd-publieke onderneming,  jwaarbij de staat als aandeelhouder optrad en dus tevens /
in de winsten participeerde. De deelname van het Rijk in''
gemengd publieke ondernemingen is sinds den oorlog ver-
meerderd en heeft zelfs de publieke onderneming in
privaatrechtelijken vorm aan beteekenis gewonnen. Van
belang is hierbij aan te teekenen, dat derhalve ervaren
en flinke ondernemers in dienst kwamen van den staat, zij
het dan indirect.

Het is hier niet de plaats om in te gaan op de nog
verder grijpende pogingen, welke zijn gedaan om de
privaat-economische ondernemerswerkzaamheden over
te schakelen naar „Planwirtschaft" of volledige sociali-
seering. Voldoende is vast te stellen, dat sinds den oorlog 1
het  ingrijpen van den staaf aanmerkelijk is toegenomen,     
o.a.  langs den socialen sectordoer sociale wetgeving en dat
een principieele wijziging van den staat ten opzichte van          -
het economisch leven  valt te constateeren. Daarbij  komt,.,
dat door monopolies, door monopolistische organisaties.
door het verbindend verklaren van ondernemersover-  e
eenkomsten, door den groei van de moderne groot-onder-
neming, door fusie, door trust en concernvorming het   1

- economisch leven een geheel ander aanzien heeft ge-
kregen als zulks in de vrije volkshuishouding het geval
was. Te constateeren valt nog, dat door toenemend in-      -
zicht in het samenhangen der markten en de conjunctuur,
door pogingen tot stabilisatie van de conjunctuur, door
rationalisatie in bedrijfsvoering en techniek, door ratio-
neeler credietverleening en productiepolitiek, het econo-
misch leven gelijkmatiger is geworden.
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Uit dat alles ademt een andere geest dan in de vrijevolkshuishouding, toen de ondernemer zelf nog geen
stabilisatie in de bedrijfsvoering beoogde en de staat zich

, principieel van ingrijpen onthield.
       Wij hebben reeds gezien, dat de vrije concurrentie door
het.concentratieverschijnsel niet principieel is vernietigd,
doch eerder, dat uitschakeling van de ruTneuze en geato- ' miseerde concurrentie is mogelijk geworden. ,,Nicht  die
freie, sondern die ruin6se Konkurrenz endet mit dem Zu-
sammenschluss der Unternehmungen-,  aldus  Halm 149) 0
Ook hier is het winststreven oorzaak van de combinatie-
bemoeiTngen. Binnen de trusts is de concurrentie ver-
vallen en zelfs de staat vormt monopolies, om anderzijds
weer met de particulieren in concurrentie te treden.

Doch zelfs de trust kent nog de concurrentie van
buitenstaanders, van surrogaat-artikelen en van den wed-

r ijver van alle goederen  om de vraag  (Halm). Dit alles
doet ons concludeeren, dat er in de maatschappij met ge-
bondenheidsverschijnselen als boven omschreven nog
terreinen zijn waar vrijheid in wedijver aanwezig is of
overheerscht, anderzijds zijn er terreinen, waar een vrij
sterke gebondenheid overweegt. Ik meen echter niet,
zooals sommigen doen. dat wij te maken hebben met een
overgangsvorm naar een anderen, socialistischen of an-
deren maatschappij-vorm. Wij hebben hier te doen met
een geheel nieuwen vorm in het economische leven,
welke geheel verschilt van een totalen vrijen of een totaal
gebonden economischen vorm, welke wij met Cobben-
hagen den economischen mengvorm of tusschenvorm
willen heeten 150 )

Deze meng- of tusschenvorm nu heeft ook voor den
ondernemer in functie en handelen een aparte beteekenis,
waarover ik hieronder verder wit spreken.

149) 1.c. pag. 143.
150)   M.  L H Col>benhagen:  ..De economische Meng. of Tusschenvorm".

Maandblad  Economic  193&1937.
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b.   Het veranderd maatschappelijk beeld en de be-
teekenis voor wezen en functie van den onder-
nemer.

Het is vanzelfsprekend, dat in een geheel veranderd
economisch beeld van de maatschappij de ondernemer een
andere plaats en beteekenis verkrijgt. In een huishouding
waarin een vrij groote gebondenheid aanwezig is, zal de
beteekenis, die men aan den ondernemer wil toekennen,
voor een goed gedeelte afhangen van den gezichtshoek,
waaronder men de veranderde feitelijkheden ziet en met
name vooral, of men deze maatschappij ziet als over-
gangsvorm naar een totaal gebonden vorm, dan wel als
een maatschappij met eigen aard en wezen.

Zoo wijst Sombart op de toenemende gebondenheids-
vormen, welke het vigeerende economisch stelsel aan-
kleven, toenemende machtsconcentratie, toenemende
scheiding van bezit en leiding, afnemend winststreven,
kartelleering en vertrusting, steeds grooter wordend in-
grijpen van de overheid in het economisch leven zouden
het kapitalistisch stelsel doen overgaan naar een econo-
misch systeem met meer gebonden vormen. Het kapita-
lisme, dat vegeteerde van Karel de Groote tot J. Pierpont
Morgan, zal, als reuzenbouwsel van den menschelijken
geest, vergroeien via het hoogkapitalisme naar een soort
„Gemeinwirtschaft", waarin „Planwirtschaft" als volks-
huishouding zonder kapitaaloverheersching, door stabili-
seering  van de behoeften en de vervaardigingstechniek,
door het zich bewegen van productie en afzet in gewone
banen, de bijzondere ondernemersfuncties ontberen
kan 151 )

* Sombart knoopt dus de beteekenis van den onder-
nemer aan het al of niet vigeeren van het kapitalisme.  c
Waar de beteekenis van dit stelsel vermindert, verwordt
ook de ondernemer tot een wezen van lageren econo-

151)   W. Sombart: Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus.
Bd. II, pag. 1008 e.v.
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mischen aard. In nauw verband met zijn opvatting over
de beteekenis van den ondernemer staat zijn in „Del

"
Bourgeois geschilderde ondergang van het stelsel,
welke te wijten is aan renteniers-mentaliteit, de buro-
cratiseering van de ondernemingen, en het dalen van het
geboorte-overschot 152 ).

1

Zoo meent Schumpeter, dat met voortschrijdende
1    rationaliseering de beteekenis van den ondernemer dalen

zal. „Je genauer wir die naturliche und die soziale Welt
kennen lernen, je vollkommener unsere Herrschaft uber

I die Tatsachen wird, je gr6sser mit der Zeit und fort-
schreitender Rationalisierung der Bereich wird, innerhalb
dessen die Dinge einfach ausgerechnet und zwar schnell

  und zuverlasslich ausgerechnet werden k6nnen, desto
mehr tritt die Bedeutung gerade dieser Aufgabe zuruck
und muss deshalb die Bedeutung des Typus .,Unter-
nehmer" ebenso sinken. wie die Bedeutung des Typus
„Feldherr" schon gesunken  ist"  153 ) *

De typische ondernemersfunctie van het doorzetten
',van „Neue Kombinationen   zal in een vertruste volks-

huishouding aan beteekenis inboeten. .,Jene „Blick", jene
Divinationsgabe, ist durch den Rechenstift des Spezia-

,'listen ersetzt . Type en wording van den ondernemer
veranderen, „oft prosperiert der gewandte Sekretar, der
popultire - und entscheidend Kreispopulare - Mann,

159 Volgens Sombart zou de kapitalistische ondernemer aan eigen ..Rechen-
haftigkeit", welke zich o.a. uit in de beperking van het kindertal ten gronde
gaan.  Terecht m.i. wijst M. Scheler er  in zijn opstel Der Bourgeois  in:  Vom
Umsturz der -Werte Bd. II. Leipzig 1923, pag. 237 e.v. op, dat het kindertal
van den ondernemer weinlg invloed heeft op het feit van het al of niet voort-
bestaan van dit soort ondememer, daar deze uit alle lagen van de maatschappij
opkomt. Men leze  hierover  eventueel  ook:  Paul  Jostock: -Der Ausgang  des
Kapitalismus", Muenchen und Leipzig 1928, pag. 187 e.v.

153)  Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Muenchen und Leipzig 1935.
pag. 125. Of de beteekenis van den veldheer verminderd is, wagen meerderen
te betwilfelen. Juist door meerdere aanwending van techniek is de beteekents
van den veldheer toegenomen, zooals de kapitein van een stoomboot in quali-
teiten niet onderdoet voor een kapitein van een zeilschip. Vgl. I. Gerhardt, 1.0
pag. 132/33 en Fr. Haussmann, Die wirtschaftliche Konzentration an ihrer
Schicksalswende, Basel 1940, pag. 182.
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der geschickte Taktiker, der gute Redner, und gelegent-lich kann Starke der Pers6nlichkeit gegen einen Kandi-
daten Hir eine leitende Stellung sprechen. Wer eine
Sitzung zum Erfolg machen kann, braucht sich uber einen
schlechten Kontrakt keine grauen Haare wachsen zu
lassen . . . . . . aber selbst wo sie kein anderer Ziel verfolgen
als den besten Mann zu finden, braucht dieser beste
Mann nich der zu sein, der technisch und kommerziell am
meisten aus der Unternehmung macht, es kann viel
wichtiger sein den an die Spitze zu stellen, der politische
Parteien, 6ffentliche Meinung, Behdrden am besten zu
behandeln versteht 154 )

Hoewel Schumpeter's meening - zooals wij zienzullen - een grond van waarheid bevat, is zijn opvatting
te zeer verweven met zijn inzicht omtrent het essentieele
van de ondernemersfunctie : het doorvoeren van nieuwe
combinaties, dan dat zijn meening zonder meer aan-
vaardbaar is.

Ook Waldemar Mitscherlich is van meening, dat de
plaats en beteekenis van den ondernemer een andere is
geworden. De ondernemer in de vrije volkshuishouding
is overwegend leider en eigenaar van het bedrijf. Thans
is hij overwegend leider, met dit verschil, dat de onder-
neming er op de eerste plaats is voor de volkshuishouding
en slechts op de tweede plaats, om winst te creeeren voor
de eigenaars. De ondernemer is niet meer scheppende
kracht van het economisch leven. Een gedeelte van zijn
heerschappij heeft hij verloren in den socialen sector. De
moderne ondernemer benadrukt meer het algemeen be-
lang en het groepsbelang. Door democratiseering en
schematiseering is den ondernemer veel arbeid van
minder belang ontnomen. Zijn autocratische houding
hoort tot het verleden, zijn handelen is aan velerlei bin-
dingen gehouden 155 )

154)     J. Schumpeter, art.: „Der Unternehmer  in der Volkswirtschaft von Heute"
in : Strukturwandlungen der Deutschen Volkswirtschaft", Berlin 1928, pag. 310.

155)   W.  (Mitscherlich : ..Gebundene Wirtschaft oder Spatkapitalismus",
Schmollers Jahrbuch 54 jaargang Bd. II, pag. 991 e.v.
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Hiertegenover staan weer de meening van anderen
b.v. Gerhardt : „Das Wort Taylors : „Bisher stand die
Persdnlichkeit an erster Stelle, in der Zukunft wird die
Organisation und das System an erster Stelle treten", giltnicht Hir die oberste Leitungsstufe" 156)

1.

De stabiliseering van de economische verhoudingen
heeft niet tengevolge, dat de drang en stootkracht in het
economische verlamd worden. Het economisch leven
richt zich naar rechter banen, maar de relatieve stabili-
seering beteekent nog geen .,statiseering" ;  het is geen
beweging naar een stationaire volkshuishouding doch een
gelijkmatigere ontwikkeling en een zekerder voorwaarts
schrijden 157 ) I

Dat het winststreven verminderd zou zijn, omdat de
ondernemer meer tot zelffinanciering is overgegaan, dat
de durf en het initiatief van den ondernemer zouden zijn
verminderd,  kan ook Adolf Weber niet inzien  158 )

Meer of min tusschen beide partijen in staat Dobrets-
berger, die van meening is, dat het z.g. nieuwe onder-
nemerstype voor het allergrootste deel geen oorspronke-
lijk psychologische, doch een door den toestand van de
conjunctuur in het leven geroepen verschijning is. De
ondernemer kan in laagconjunctuur geen durver zijn :
„In diesem Fall bedeutet Wagemut fast ausnahmslos von
vornherein Misserfolg". Niet het ondernemerstype is
veranderd, maar de ondernemerstaktiek tegenover een
veranderde economische situatie. De taktiek van de
hedendaagsche ondernemers zou weer dezelfde zijn als
vroeger, wanneer weer een nieuwe expansiegolf van
technische vindingen, kapitaalaccumulatie en bevolkings-
vermeerdering ontstaan  zou 159 ).

„Die Falle geminderten Gewinnstrebens sind verein-

156)   J. Gerhardt : Untemehmertum und Wirtschaftsfuhrung. Tubingen  1930.
pag. 67.

157)  I. Gerhardt, 1.c. pag. 116 e.v.
158)  A. Weber, Ende des Kapitalismus, Muenchen 1930, pag. 51 e.v.
159) J. Dobretsberger. Freie oder gebundene Wirtschaft, pag. 62.
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zelte und voriibergehende Veranderungen der Erwerbs-
taktik"  160 ) I

Het kan niet ontkend worden, dat in de industrie een
grootere mate van burocratie ontstaan is, zoodat zelfs
van industrieele burocratie gesproken kan worden.

Volgens von der Gablentz nu zou door de doorvoering
van de dubbele boekhouding, de scheiding van het meer
rationeele van het traditioneele vermogensbeheer zich
voltrokken hebben. Thans- richt  zich het winststreven
weer naar de methoden van het beheer, zooals dit vroeger
met de kameralistische voor- en na-calculatiemethode als
ambtelijk gekenschetst kon worden. Daar komt bij, dat
door toenemende specialisatie en vakkennis van de onder-
geschikten de leiding afhankelijker komt te staan tegen-
over de ondergeschikte specialisten in de onderneming.
Tusschen de beambten onderling in het grootbedrijf zou
meer naijver en minder prestatie bestaan. De eerzuchtige
ondergeschikte zou zich tegenover collega's ten opzichte
van de leiding  meer  op den voorgrond dringen  etc.  161 ) .

Het gevaar voor burocratiseering van de ondernemings-
leiding bestaat daar het meest, waar. hetzij door het
bestaan van de grootonderneming zonder meer, of door
het samensmelten van meerdere ondernemingen een zeer
groote economische en technische eenheid in den vorm van
de groot-onderneming aanwezig is. Niet voor de onder-
nemers, die aan den top van de leiding staan en als wier
levenswerk deze groote totaliteit moet worden aangezien,
geldt dit gevaar, maar juist voor den specialist in de onder-
neming, wien wij de titel ondernemer niet meer kunnen
toekennen of ook voor de voorheen zelfstandige onder-
nemers, die thans in de trust, in welken vorm dan ook, zijn
opgenomen. Noch aan de spits van trust, fusie en concern
is de eigenlijke leider aan dit gevaar onderhevig, doch
het zijn vooral de leiders van de voorheen zelfstandige
bedrijven wier initiatief, durf en handelingsbevoegdheid.

100)  idem 1.c. pag. 65.161)   Vgl.  D.  von der Gablentz,  art. : ..Industrie-burokratie':  Schmollers
Jahrbuch, 54 jaargang Bd. I, pag. 544 ev.
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wier dadendrang en winststreven als „Erfolgsindex"
gevaar loopen. Hun dadendrang moet verminderen, wan-
neer de laatste beslissingen over aard en richting  der
productie, over dispositie der productiefactoren, over
uitbreidings- en vernieuwingsplannen door een instantie
boven hen getroffen wordt en zij derhalve het karakter
verkrijgen van uitvoerders van genomen beslissingen. In
dit geval blijft er inderdaad voor den eertijds zelf-
standigen ondernemer niets anders over dan het volgen
van richtlijnen en hebben we hier inderdaad te doen met
gewone beheersgesties.  ook al wordt hij evenals vele
andere ondergeschikten bij de te nemen beslissingen
„gekend". De winst van zijn bedrijf verschijnt in het
gunstigste geval als afzonderlijke post in de verlies- en
winstrekening van de grootonderneming, doch zelfs in
dat geval is zij niet de maatstaf van zijn succes, omdat
andere factoren dan zijn beheersdaden daartoe aanleiding
geven. Dit laatste zal nog geaccentueerd worden, indien
de geconcentreerde onderneming juist door de concen-
tratie zelf een monopolie-positie is gaan innemen. Juist
dan kan van het winstcijfer als „Erfolgsindex" van den
voorheen zelfstandigen ondernemer geen sprake meer
zijn en is ook meer dan ooit de mogelijkheid van in-
dustrieele burocratie aanwezig. Natuurlijk zijn gradaties
mogelijk, indien geen monopolie aanwezig is en de
ondernemer van de dochteronderneming zelfstandig
wordt gelaten. Doch ook dan is bij de volledige tech-
nisch-economische fusie geen sprake meer van onder-
nemersarbeid in de lagere regionen. Eerst bij de trust in
zooverre deze een holding is en de bevoegdheden van
de opperste leiding zich beperken tot overleg en contr6le,
kan, voorzoover geen richtlijnen voor de ondernemers-
gestie moeten worden uitgevoerd, van ware ondernemers-
daden nog gesproken worden. Dit geval zal zich veeleer
bij het concern dan bij de trust voordoen, omdat bij het
concern vaak slechts een financieele en administratieve
eenheid bestaat, welke geen invloed heeft op de onder-
nemersgestie van de dochterondernemingen, temeer waar
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ook meerdere ondernemingen van verschillenden aard in
concernverband ondernemersspecialisatie eischen, waar-van de representanten niet noodzakelijk in de hoogsteleiding zitting behoeven te hebben.

Deze gevaren worden bij het aangaan van dergelijke
bedrijfscombinaties terdege gevoeld en juist de sfeer
van zelfstandigheid en het persoonlijke is het. waaropvaak de combinatie afstuit. Daarom wordt met deze
factoren terdege rekening gehouden, wat zich uit in een
voorzichtige politiek ten opzichte van de te kiezen naam
van de combinatie, alsook ten opzichte van de in te
ruimen plaatsen in de leiding. Juist het persoonlijke is
ook - zij het in mindere mate - in het kartel aanwezig,ook daar heeft men met gevoeligheden te maken ;  en niet
weinig zijn de gevallen, welke tot uittreding uit het kartel
aanleiding gaven vanwege het persoonlijke. Het kartel
heeft vaak een statisch karakter, de echte ondernemers-
natuur is dynamisch ; als zoodanig verdragen deze beiden
zich niet steeds. Wij zagen reeds met Halm, dat ook in
het kartel de voortzetting van de concurrentiestrijd aan-
wezig is, zij het vaak met andere middelen. Concurrentie

',is  in het kartel nog steeds .,rivalry for income ( Clark).Het kartel wordt gesloten, niet vanwege het wij-gevoel
tusschen de concurrenten, maar omdat de winstmogelijk-
heid als zoodanig er gunstig door wordt beTnvloed.
,,Nicht Gemeinsinn ist es, der sich in ihnen entwickelt,
sondern Interessensolidariuit", aldus Liefmann  162 )

Zelfs het verbindendverklaren van ondernemersover-
eenkomsten, voorzoover dit door de staat op verlangen
van de ondernemers geschiedde, is niet zoozeer een uitingvan groepsgevoel als wel een trachten naar een bestendi-
ging van de rentabiliteit van den geheeten bedrijfstak, ook
al is de veranderde houding van de overheid ten opzichte
van dwang-kartelleering ontsproten aan een geheel ander
motief, dan de door het winststreven geleide wensch naar
ondernemersovereenkomsten bij de betrokken bedrijfs-
genooten zelf.

162)  Handwarterbuch, art. Kartelle pag. 618.
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Het is waar, dat door het concentratieverschijnsel de
tendens bestaat den ondernemer te ontlasten bij de speci-
fieke ondernemersfuncties als het dragen van onzekerheid
voor de onderneming en het vooraangaan op nieuwe            1
wegen. Dit geldt niet alleen voor het concern, doch ook              4
voor de kartels. Zoo wordt b.v. in het prijskartel de
rentabiliteit van de onderneming gunstig btinvlaed. Deze
steun door het kartel is er echter een, die betrekking
heeft op het kapitaalrisico, zij beteekent niet, dat de on-
dernemer als ondernemer aan beteekenis inboet, omdat de                   
onzekerheid van het bestaan en voortbestaan van de
onderneming geringer is geworden.                                '

Het belang van het kartel voor de functieverandering
van den ondernemer wordt tot zijn werkelijke grootte
teruggebracht door te bedenken, dat juist de oorsprong
van het kartel ligt in de gevaren van disproportionaliteit
tusschen het risico-element en het rentabiliteitsstreven.
Het kartel doet niets anders dan deze disproportie tot
meer normale verhoudingen terugbrengen. Nog steeds is
de gekartelleerde ondernemer den drager van de onzeker-
heid voor het bestaan van de onderneming, ook als is een
gedeelte afgewenteld op de totale bedrijfsgroep of den
uiteindelijken consument. Hetzelfde geldt voor het voor.
aangaan op nieuwe wegen en het doorzetten van nieuwe
combinaties. Uiteraard is de ondernemer hierin geremd
door het kartel en neemt de kartelleiding vaak het
initiatief en de leiding bij het doorzetten van nieuwe
combinaties. Het is niet zoo, dat in den zin van Schumpeter
an ondernemer vooraangaat op nieuwe wegen en de
anderen hem volgen. Thans geschiedt hetzelfde echter in
overleg met bedrijfsgenooten. De leiding neemt het initia-
tief en de anderen volgen gezamenlijk. Hieruit is te ver-
klaren, dat het conjunctuurverloop gelijkmatiger kan
worden, hoewel niet volgt. dat er geen „neue Kombina-
tionen" worden doorgezet. De ondernemer blijft ook in
het kartel den doorvoerder van Aieuwe combinaties, ook al
is het mogelijk, dat het verantwoordelijkheidsgevoel van
een enkelen ondernemer is gedaald, wiens initiatief en
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dadendrang door het kartel is verlamd. Daartegenoverstaat, dat de ondernemer als doorzetter van nieuwe com-
binaties juist daarin een reden zal vinden het kartel te
verlaten, of, indien dit niet mogelijk is, de nieuwe combi-
natie door te voeren in overleg met de kartelleiding.

Weliswaar hebben de kartels tot rationaliseering aan-
leiding gegeven, doch er is verschil met burocratiseering,ook al zullen sommige ondernemers zich laten drijven opde voor hen gunstige kartelbindingen. De kartelleidingneemt derhalve ten aanzien van onzekerheid en in het
bijzonder bij het vooraangaan op nieuwe wegen wel een
gedeelte van de ondernemers-taak op zich, doch nietdefinitief en geheel. Daarmede, zooals wij zagen, is deondernemersfunctie in dit opzicht niet komen te vervallen.
Juist voor het kartel blijven op verschillende wijzen de
concurrentiemogelijkheden open, zoodat onzekerheid aan-
wezig is. In dit opzicht blij ft dus de ondernemer den dragervan onzekerheid, ook indien geen nieuwe combinaties
worden doorgevoerd.

Ook in de andere functies van den ondernemer grijpthet kartel in, b.v. wat betreft de contr6le. Ook hier neemt
het een gedeelte over, voorzoover de ondernemer    z e l f
de contr6le-functies verrichtte. Het uiteindelijke resultaat
echter moet den ondernemer bekend zijn en als zoodanigvindt geen functie-verandering plaats.Tenslotte is in den syndicaatsvorm de invloed op deondernemersfunctie zeer ingrijpend. In dit verband moet
wederom Wiedenfeld worden aangehaald, wanneer hij
zegt, dat de directeuren van de syndicaten employt's zijn,richtlijnen van den Raad van Beheer hebben uit te voeren
en derhalve niet als ondernemer zijn te beschouwen 163).Hiertegen is in te brengen, dat het syndicaat moet

- gezien worden als een specialisatie in en het zelfstandigworden van de verkoop-functie van den ondernemer.Meestal heeft het syndicaat de vennootschapsvorm -in Duitschland de G.m.b.H. -, terwijl de deelnemende

U63)  K Wiedenfeld, 1.c. pag. 111.
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ondernemingen in den Raad van Commissarissen zitting
hebben. Hier kan zich natuurlijk het geval voordoen, dat
de ondernemer van de productenleverende onderneming
aan het syndicaat ook de werkelijke leider wordt van de
verkoopsorganisatie. In dit geval wordt de leider van het
syndicaat gedegradeerd, doch niet zooals Wiedenfeld
meent, omdat hij in werkelijkheid employe is, doch omdat
een ander de werkelijke leider is. In de meeste gevallen
zal echter de leider-employt van het syndicaat ook de
ondernemer zijn, omdat hij in eerste instantie drager is van
de onzekerheid van het bestaan en voortbestaan van het
syndicaat. Daaraan wordt niets veranderd door het feit,
dat het syndicaat juridisch het eigendom is van de aan-
gesloten ondernemingen. Wij zien hier dus het zelf-
standig worden van een bepaalde functie van het onder-
nemershandelen, een specialisatie dus, welke we thans
ook zien op velerlei terrein waar de grootonderneming
optreedt. Het karakter van de volkshuishouding, waar
reeds vrij sterke bindingen aanwezig zijn, brengt dus voor
den ondernemer mede specialisatie in de ondernemers-
functies en het zelfstandig worden van deze.

Hoewel de pionier als doorvoerder van nieuwe combi-
naties voorkomt en ook de technicus en de koopman
evenzeer voorkomen, valt meer de nadruk op den organi-
sator en financier en den onderhandelaar, c.q. kartel-
leider. De organisator in kartel, trust en concern is even
noodzakelijk als de onderhandelaar en de financier.

Men heeft dus gelijk wanneer men zegt, dat aan het
type van den ondernemer veranderingen zijn te be-
speuren. Men heeft ongelijk wanneer over een nieuwe
ondernemersfunctie gesproken wordt. De ondernemer
is nog dezelfde. Zijn functies hebben zich verzelfstandigd.
Waar het schijnt, dat zijn taak verarmd is, heeft alleen
een verschuiving van zijn functies plaats gehad, naar een
ander type ondernemer: den organisator, den financier,
den onderhandelaar en den kartelleider. Want meestal
is ook de kartelleider ondernemer van een eigen bedrijf.
Dit soort ondernemer vooral is tot nog toe onbekend
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geweest. De kartelleider is in twee beteekenissen leider
C Fuhrer), n.1. vooreerst  als den doorzetter van nieuwecombinaties en onzekerheiddrager voor de geheele be-drijfstak, alsmede ook voor eigen onderneming.In dit verband wil ik nog wijzen op Fr. Haussmann 164 ),die behalve het gewone ondernemersbegrip, dat van.Fuhrungsunternehmer" introduceert. daar, waar het
concentratieprobleem en in engeren zin de organisatie-vraagstukken van den modernen tijd tot de vorming van
grootere ondernemingscomplexen en ondernemings-eenheden hebben bijgedragen. Haussmann is van mee-
ning, dat daardoor het oude ondernemersbegrip een her-ziening behoeft, niet in dezen zin, dat vooral uiterlijk determinologie moet veranderd worden, doch veeleer door
de erkenning van gewijzigde feitelijkheden. Er heeft zich
n.1. een geheel ander. ondernemerstype gevormd,     de
„Fuhrungsunternehmer, dessen Risiko und Interessen-
lagerung zwar anderer Art, aber nich minder stark als
dasjenige des Eigenunternehmers ist, sodass schliesslich
dieser wirtschaftliche Typ des Fuhrungsunternehmers
gegeniiber dem des Eigenunternehmers sich sogar immer
mehr als der wichtigere und haufigere abhebt, zum min-
desten jedenfalls ihm an Bedeutung gleichwertig zurSeite tritt".

Haussmann keert zich tegen  hen (o.a. Schumpeter),
die klagen, dat de werkelijke ondernemersfunctie ver-
vormd en verzwakt is. Dit laatste nu is niet het geval,doch verschillende schrijvers hebben dit ten onrechte
gemeend, omdat zij geen realistischen kijk op de struktuur-
veranderingen in het economisch leven hebben gehad.
Wij zijn het met Haussmann eens, hoewel een onder-
scheiding „Eigenunternehmer" en ,.Fuhrungsunter-,,nehmer o.i. achterwege moet worden gelaten, vooreerst,
omdat deze onderscheiding berust op bezitsverhoudingen,
welke, zooals wij zagen, niet essentieel zijn voor de

104) Die'wirtschaftliche Konzentration an ihrer Schicksalswende. Basel 1940.
pag. 178 e.v.
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ondernemersfunctie, vervolgens ook, omdat de structuur-
veranderingen in het economisch leven geen invloed
hebben gehad   op de f u n c t i e  van den ondernemer,
doch hoogstens een bepaald ondernemerstype meer naar

I voren heeft doen komcn.
Of wij deze nu „Fohrungsunternehmer", kartelleider of

onderhandelaar noemen, is slechts een kwestie van ter-
minologie. Om deze reden behoeft onze definitie van den
ondernemer niet herzien te worden.

Daarnaast valt op te merken, dat sommige kleine
ondernemers de totaliteit van hun functies aan enkele
grootmeesters in het ondernemershandelen hebben
moeten afstaan, wier beteekenis als economisch leider is
toegenomen. Daarmede is niet gezegd, dat ook de functie
van den kleinen ondernemer een verandering heeft onder-
gaan. Waar de kleinere ondernemer niet verdwenen is,
is de beteekenis van zijn functie dezelfde gebleven.

Zelfs het winststreven is niet veranderd, sinds de
N.V.-vorm een scheiding teweeg bracht tusschen bezit en
leiding in de ondernerning. Nog steeds wordt de onder-
neming gedreven door de dadendrang van den onder-
nemer en is het winstcijfer de maatstaf van succes en
blijft hij de vormgever van den wil tot winst in de onder-
neming, ook al zijn zijn persoonlijke motieven niet als
zoodanig op winstzucht in den uitgebreiden zin van het
woord gericht.

De ondernemer krachtens geboorterecht kent nog
steeds het antagonisme van familietraditie en winst-
streven. Meestal zal hij zich ten opzichte van de bedrijfs-
combinatie pas gewonnen geven wanneer daarmede
alleen het familiebezit geconsolideerd kan worden. Ik
meen dan ook, dat Dobretsberger gelijk heeft wanneer hij
vaststelt : ,,Die Falle geminderten Gewinnstrebens sind
vereinzelte und vorubergehende Veranderungen der
Erwerbstaktik. Darin einen Wandel der allgemeinen
Wirtschaftgesinnung zu sehen, is Uebertreibung         ,."  165 1

105)  1.c. pag. 65.
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HOOFDSTUK IV.

DE ONDERSCHATTING VAN ONDERNEMER
EN ONDERNEMERSFUNCTIE IN DE COLLECTI-
VISTISCH GEBONDEN VOLKSHUISHOUDING.

Ce que compte. ce n'est pas le chapeau.
c'est la t€te.

BERGSON.

Wij kennen in de realiteit slechts ken voorbeeld van
den ondernemer in een volkshuishouding, welke volledigvan boven af geleid werd, of waar althans getracht werdde volkshuishouding in al haar onderdeelen te be-
heerschen :  het is het bolsjewistische experiment.  Dit
experiment is daarom voor het ondernemersprobleem van
belang, omdat zich de vraag voordoet, in hoeverre in een
dergelijke volkshuishouding sprake kan zijn van econo-
mische leiders, ondernemers, of specialisten. Wanneer,
immers de zelfverantwoordelijkheid in de ondernemingwordt opgeheven en derhalve de overheid de totale ver-
antwoordelijkheid draagt, niet alleen voor het al of niet
bestaan van de onderneming, doch tevens voor wijze,
waarop en de richting waarin de onderneming aan de
maatschappelijke behoeftenvoorziening deelneemt, als-
mede voor de al of niet gunstige resultaten, dan doet zich
de vraag voor, of in een dergelijke maatschappij nog
ondernemers aanwezig zijn, of ondernemersfuncties uit-
geoefend worden, en of niet de overheid zelf onder-
nemer is en de functie van het ondernemershandelen
uitoefent.
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Wij constateerden immers, dat de ondernemer de leider
en onzekerheiddrager is van de onderneming. Wij dienen
derhalve de vraag te beantwoorden,  of  in de collectivis-
tisch gebonden volkshuishouding de overheid de plaats
van den ondernemer in het economisch leven heeft inge-
nomen, en zoo ja, dan staat ons nog ter beantwoording
open de vraag, of een dergelijke overheid, indien zij
ondernemersfuncties uitoefent of overneemt, dezelfde
functies in haar totaliteit, of slechts in onderdeelen, of
gedeeltelijk veranderd van karakter, waarneemt. Zoo
doet zich terstond de vraag voor, of in een dergelijke
volkshuishouding, waar de ondernemer, c.q. overheid, het
geheele economische leven beheerscht,nog plaats is voor
het dragen van onzekerheid. Zou deze onzekerheid ver-
dwenen zijn of althans verminderd, dan is het zeer wel
mogelijk, dat de ondernemersfunctie een dergelijke wijzi-
ging ondergaat, dat van den ondernemer in deze maat-
schappij niet meer gesproken kan worden.

Slechts een realistische beschouwing van de essentialia
van het bolsjewistische experiment in economisch opzicht
sinds de practische toepassing vanaf 1917, kan ons voor
ons probleem uitkomst geven.

Volgens artikel 11 van de grondwet van 1936 heeft de
Sovjet-staat de leiding in het economisch leven, d.w.z.
de leiding van banken, industrieele-, handels- en land-
bouwondernemingen, de leiding van het transport, van
het monetair systeem en van het credietwezen, van den
buitenlandschen handel op basis van het monopolie, terwijl
zij zich tevens belast met de opstelling van de econo-
mische plannen 166 ) +

Het doel van de Sovjets is te komen tot de opbouw van
het socialisme, waaronder verstaan moet worden :  een
klassenlooze maatschappij met planmatige regeling der
productie volgens de behoeften van die maatschappij en
gemeenschappelijk eigendom aan productiemiddelen.

Voor ons probleem is het noodig er op te wijzen, dat

166)   R.  Mosse :  l'Economic Collectiviste, Paris  1939.  pag.  12.
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theorie en practijk van het bolsjewistische experiment
groote onderlinge verschillen aanwijzen, m.a.w. de
practijk van de socialiseering van het geheele economische
leven is een geheel andere dan de theorie kon doen ver-
moeden. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat de
theorie zich niet aanstonds in het economisch leven
practisch liet verwezenlijken. De ondervonden weer-
standen maakten het vaak noodig concessies te doen aan
den privaten sector van het economisch leven, welke dan
door de bolsjewistische machthebbers daarmede worden
gemotiveerd, dat een stap terug gedaan moest worden,
daar anders niet de volledige socialiseering van het eco-
nomisch leven bereikt kon worden. Wij zien derhalve,
dat uit practische overwegingen de verhoudingen tus-
schen de private en de gesocialiseerde sector wijzigingen
ondergingen, zonder dat nochtans het uiteindelijke doel
der volledige socialiseering uit het oog verloren werd.
Daarnaast zien wij, dat uit practische overwegingen
maatregelen van practischen aard werden getroffen in den
gesocialiseerden sector, welke maatregelen de mate van
centralisatie en decentralisatie in het economisch leven
sterk beinvloedden. Ook deze laatste maatregelen zijn
voor het ondernemersprobleem interessant.

In de eerste plaats hebben wij derhalve te bezien :
a.  Op welke wijze de private en gesocialiseerde sector

zich in den loop der jaren verhielden;
b.  Op welke wijze gepoogd is het economisch leven te

centraliseeren en waar noodig te decentraliseeren.
In de pogingen, om de socialistische idee in het Sovjet-

Russische economisch leven te verwerkelijken, zijn over
het algemeen drie periodes te onderscheiden, welke zoo-
wel wat betreft de mate van socialisatie als wat betreft
het probleem van centralisatie en decentralisatie van
belang zijn :
a.       de   tijd   van   het z.g. oorlogscommunisme  van    1918-

1921 ;
b.      de tijd van de Nieuwe Economische Politiek  ( N.E.P.)

van 1921-1927 en
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c. de tijd van de drie vijfjarenplannen n& 1927.
Het karakter van het oorlogscommunisme is wellicht

daarmede het best aangegeven, dat het een tasten is naar
de wijze, waarop Marx's ideeen verwezenlijkt konden
worden. Behalve door nationaliseering van de industrie,
welke eerst  eind  1920 werd doorgevoerd, heeft Lenin
gemeend juist door nationalisatie van het bankwezen het
geheele economische leven op de gewenschte wijze te
beheerschen. Krachtens het Marxistisch ideaal werd de
markt geheel uitgeschakeld. het economisch leven centra-
listisch georganiseerd, zonder nochtans tot een algemeen
economisch plan te komen. In de consumptiesfeer werden
aanvankelijk alle prestaties van Staatswege om niet ge-
leverd, terwijl ook het vervoer en de diensten van de
posterijen gratis waren. De gratis-verdeeling van het
maatschappelijk inkomen was echter te zeer in strijd met

''

het principe der „economische rekening , dan dat zij van
langen duur kon zijn.

De nationaliseering van de industrie strekte zich aan-
vankelijk uit tot de groote bedrijven. Het kleinbedrijf bleef
in handen van de oorspronkelijke eigenaren, doch ook hier
deed de centralisatie zich gevoelen, doordat gewerkt
moest worden volgens de beslissingen van hoogerhand.

Aanvankelijk werd de contr6le door de arbeiders
doorgevoerd in vrijwel alle takken van handel, bank-
wezen, industrie, ambacht en transport en strekte zich uit
over productie, aankoop van grondstoffen, verkoop van
eiridproducten etc. Due contr6le door de arbeiders is
uitgegroeid tot het vervangen van de directie in de onder-
nemingen, hetgeen de Sovjet-staat er toe gebracht heeft
te voorzien in den opbouw van centrale organen voor de
planning  van het economisch leven 167 ), wat overigens  in
de lijn lag van een op socialistische basis gevoerde econo-
mie. De socialiseering van de bedrijven. zoowel als de
arbeiderscontr6le voerden niet tot het verkrijgen van de

167)    A  de  Sigalas: Le Statut des Entreprises  Gouvernementales  en  U.R..
S.S.. Paris 1936. pag. 2.
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organiseerende en leidende functies in het bedrijfsleven.De Marxistische ideeen over den kapitalistischen onder-
nemer en de hem dienende technische en andere specia-
listen voerden tot een verregaande onderschatting van
hun economische functies, waarvan de gevolgen zich nogjaren zullen doen gevoelen 168 )

De nationaliseering van de banken kon niet het middel
zijn om het economisch leven te beheerschen. Daarbij
kwam, dat de economische constellatie door oorlog, revo-
lutie en contra-revolutie reeds aanmerkelijk gestoord was.
Hierover sprekend stelt Brutzkus vast : .,In reality he
( Lenin) only seized their buildings, safes, accounts  and
books ; but the banks, as banks, the very flowers of the
bourgeois order had ceased to exist two month after the
communist revolution. It was because bourgeois society
lay shattered, that State-capitalism could not be accom-
plished."  169 )

De N.E.P. beteekende, gedwongen door economische
noodzaak, een stap terug ten aanzien van de socialiseering
van het economisch leven. Bij decreten  van  7  en   19  Juli
1921 werd de binnenlandsche handel geheel vrijgegeven,
terwijl de wettelijke vrijheid voor het oprichten van indus-
trieele ondernemingen werd vastgelegd. De markt werd
wettelijk erkend, hoewel haar positie zwak was. Alleen de
groote ondernemingen op industrieel gebied bleven ge-
socialiseerd ; zij werden georganiseerd in trusts. De so-
cialiseering van kleine bedrijven wordt door verpachting
gecamoufleerd. In de jaren 1921-1923 is de privaat-econo-

168)  Waar de ondememer bil Marx steeds de verkrilger is van de meer.
waarde en vrilwel alleen hierop de nadruk gelegd werd, is het verklaarbaar.
dat zljn volgelingen de ondernemersfuncties onderschat hebben. Hetzelfde geldt
voor de specialisten in de onderneming en in het algemeen de z.g. -intelligentsia",
wat tot een waar ,,specialisten':probleem geleid heeft. Lenin schi int aan-
vankelijk gemeend te hebben dat de functies van den ondernemer in het econo·
misch leven gemakkeliJk zouden zijn over te nemen. doch is hierop later terug=
gekomen : Waldemar Gurian. .Der Bolschewismus". Freiburg  1932.  pag.  95.

189)    B. Brutzkus: Economic Planning in Soviet Russia, London   1935,
pag. 103 I.

133



mische invloed derhalve wederom toegenomen 170) .
Sedert  1924  is deze echter weer verminderd  ten  bate  van
den invloed van den staat.

In de jaren 1921 en volgende werd de industrie ge-
baseerd op de z.g. „commercieele basis". Doel was n.1.
te komen tot een meer rationeele bedrijfsvoering. Vanaf
dit oogenblik moesten de trusts volgens art. 1 van het
reglement  van 1923 winst behalen, terwijl  zij  zelfstandig
hun plaats konden bepalen   op de markt. Sedert    1927

,'

werd onder bedrijfsvoering op „commercieele basis
meer verstaan de decentralisatie van het beheer in den
gesocialiseerden sector. Deze decentralisatie werd echter
weer gecompenseerd door de centralisatie, welke via de
opstelling   van het economisch   plan werd bereikt 171 ) I

Hoewel de markt niet geheel feilloos functioneerde, be-
stond er een beperkte mate van cdncurrentie. De staats-
ondernemingen hadden hun afzet via de staatsverkoop-
organen georganiseerd. Concurrentie bestond er tusschen
particuliere en staats-ondernemingen vooral ten aanzien
van de verkrijging van grondstoffen. Ook op de markt
van de eindproducten kende de tijd van de N.E.P. con-
currentie van beide soorten ondernemingen. De particu-
liere ondernemingen waren vaak in staat de goederen
tegen lagere prijzen te verkoopen. Teneinde de concur-
rentie tusschen de trusts en in het algemeen tusschen de
staatsondernemingen eenerzijds en de andere onder-
nemingen anderzijds tegen te gaan, werden de particuliere
ondernemingen zwaar belast of werden haar dwingende
prijzen voorgeschreven.

Gedurende de periode van het oorlogscommunisme
heeft de Sovjet-Unie geen centraal plan gekend. Toen

170)  Dit ging echter met groote moeilijkheden gepaard. Weliswaar erkende

de Staat het recht van het prive-initiatief, doch de groote moeilijkheld voor
ondernemers was om aan kapitaal te komen. Meestal geschiedde dit megaal.

Bovendien was er kapltaalgebrek De prive-ondernemers treden dan vaak op
als agenten van staatsorganen. Gurian 1.c. pag. 315.

171)  A de Sigalas 1.c. pag. 14.
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onder de N.E.P. jaarlijks een economisch plan werd op-gemaakt, moesten de Sovjets tot de conclusie komen, dat
een centraal plan en het vrijlaten van prive-initiatief en
vrije handel met elkaar onvereenigbaar waren. Men
realiseerde zich, dat, zoolang er particulieren handel was,
prijzen volgens het plan niet afgedwongen konden
worden. Daar kwam bij, dat eveneens een centraal planonmogelijk was zonder waarde-maatstaf. Wel is aan-
vankelijk gedacht als waardemeter den arbeid te nemen,
doch dit is niet ernstig gepoogd. In de eerste jaren der
N.E.P. was het projecteeren van een plan reeds daarom
onmogelijk, omdat het geld snel in waarde verminderde.
Eerst na drie jaar, nadat een stabiele rekeningseenheid"was ingevoerd, kon men aan „planning beginnen. De
opkomst van de privt-handel was daarvoor weer een
belemmering. Thans werd getracht deze te elimineeren
door administratieve maatregelen, belastingen, con-
fiscatie etc.

De  mislukking  van het eerste jaarplan 1925/1926 heeft
er dan ook toe bijgedragen de prive-handel nog meer te
elimineeren. De invoering van het eerste vijfjaarplan in
1927 had mede tot doel deze politiek voort te zetten. Eind
1928 kan gezien worden als het einde van de N.E.P. Van
toen af aan werd gepoogd een volledig centralistisch
socialistisch economisch systeem op te bouwen. Hiermede
werd de plan-economie een dwang-economie. De tijd van
de vij fjaarplannen   na    1927 is derhalve de episode   van
een volledig onder dwang geprojecteerde socialistische
huishouding, waar de staat de richting van de productie
bepaalt, zoowel voor de productiemiddelen als voor de
consumptiemiddelen. De verkoop daarvan is volkomen
centralistisch georganiseerd.

Wel kende in dezen tijd de Sovjet-staat niet meer de
gratis-verdeeling van het sociaal product in de con-
sumptiegoederensfeer   ( de ruil geschiedt tegen  geld);  een
werkelijk vrije consumptiekeus is echter niet aanwezig,
daar de koopers niet de prijs bepalen en derhalve ook niet
de richting van de consumptie en gebruiksgoederen
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kunnen aangeven, terwijl zij slechts kunnen koopen wat
van staatszijde wordt aangeboden 172 ) 0

Het economisch plan wordt uitgewerkt door een soort
consultatieve Brain-trust, de commissie voor het staats-
plan of Gosplan.

Het Gosplan is een administratief lichaam, dat tot taak
heeft het plan op te stellen, waarvan de goedkeuring af-
hangt van den Raad van Volkscommissarissen. Het is
verdeeld in verschillende secties, welke zich belasten
met : industrieele vraagstukken, transport, arbeid,
landsverdediging etc. : meer algemeene secties houden
zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, economische
statistiek, cultuur en onderwijs en tenslotte is er een sectie,
welke den arbeid der diverse secties coardineert, teneinde
tot een harmonieus plan te komen.

Aanvankelijk heeft het Gosplan zich beperkt tot de
analyse achteraf van het economisch gebeuren door
opstelling van indices en coEfficienten. Deze methode is
die der „empirische coefficienten", die men ook contr6le-
cijfers noemt. Later is overgegaan tot de dynamische
coefficienten of contr6lecijfers, waarmede men de te
stellen prognose in het economisch leven tot uitdrukking
bracht.

Het plannen geschiedt van boven naar de onderste
organen en omgekeerd. De leiders van de onder-
afdeelingen moeten n.1. bij hun plannen rekening houden
met de contr6le-cijfers. Doel hiervan is de toekomstige
ontwikkeling te projecteeren, het zijn derhalve activiteits-
coefficienten. Deze cijfers moesten niet mechanisch
worden gevolgd, maar door de betrokkenen aan de be.

172)    R. Mosse teekent hierover aan: .Ainsi en URS.S. en  1931 les magasins

d'Etat. dans les campagnes. offraient de l'eau de Cologne, des jeux de cartes,
des bonnets de cuisinier, alors que les paysans auratent voulu du sel, du p6trdle.
des  vetements."  De  Basily: La Russie  sous les Soviets,  pag.  298  Gec.  Mosse
1.c. pag. 79.

B. Brutzkus drukt het als volgt ult:  ,.If socialism cannot provide scope  for
initiative in the sphere of production, still less is it in a position to ensure
freedom in the sphere of consumption, 1.c. pag. 69.
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staande moeilijkheden aangepast worden. Sinds de in.
voering van het eerste vijfjaarplan is echter steeds meer
nadruk gelegd, op het behalen van de contr6le-cijfers en
is tenslotte het sanctioneeren van de afzonderlijke plannen
der industriebranches opgegeven. Veranderingen in de
plannen konden uiteraard slechts door de hoogste in-
stanties worden aangebracht. Het Gosplan ontvangt de
projecten voor de contr6le-cijfers eenerzijds van het
Volkscommissariaat, anderzijds van het Gosplan der
Republieken. Deze laatste projecten zijn samengesteld
met behulp van inlichtingen, medegedeeld door de trusts
en haar locale organen. Het Gosplan stelt dan de pro-
jecten op, de Raad van Volkscommissarissen keurt ze
goed, waarna de Volkscommissariaten hun instructies
geven aan de trusts en deze weer aan de hun onderhoorigeondernemingen 173)

Eenzelfde Gosplan is aanwezig in de 7 republieken,
welke aan het algemeen Gosplan onderworpen zijn.

Ook de kleinere territoriale indeelingen der republieken
kennen een onderafdeeling van het Gosplan, terwijl ook
per stad of dorp technische en consultatieve organen van
het Gosplan aanwezig zijn.

Het probleem van centralisatie en decentralisatie deed
zich ook in de sovjetorganisatie van het economisch leven
voor.     In    den    tijd   v66r   1927   werd de oplossing   nood-
gedwongen gezocht in het vrijlaten van den privaten
economischen sector onder de N.E.P., nadat het streng
centralistische oorlogscommunisme gefaald had.

In  den tijd na 1927 kende men aanvankelijk de strenge
centralisatie van de organisatie van het eerste vijfjaar-
plan. Het probleem van de optimale beheers- en bedrijfs.
grootte stelde zich van toen af aan in den gesocialiseerden
sector. Zoo voorzag het derde vijfjaarplan in een ge.
wijzigd inzicht omtrent de optimale bedrijfsgrootte, door-
dat men overging tot de oprichting van kleinere en
middel-groote fabrieken in alle takken van industrie.

178)  A de Sigalas. 1.c. pag. 102 e.v. R. Mosse pag. 14 e.v.
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Sinds 1931 heeft  zich de overtuiging gevestigd,   dat  on-
dernemingen van grooten omvang niet beheerd konden
worden en deed men pogingen om buitengewoon groote
ondernemingen te veranderen in kleinere. Voorzoover
dit niet mogelijk was, moesten de afzonderlijke eenheden
van groote ondernemingen, met het oog op het eco-
nomisch plan, afzonderlijke calculaties en berekeningen
maken.

Eenzelfde tendens valt in den loop der jaren waar te
nemen in de hoogere regionen der economische leiding.
In den tijd van het oorlogscommunisme werd de leiding
van de industrie zeer centralistisch ter hand genomen
door den Hoogen Economischen Raad, waarin overheids-
lichamen geconstitueerd waren, z.g. Glavki, die de totale
leiding hadden van elken bedrijfstak. Onder de N.E.P.
werden alle ondernemingen samengevat in een groot
aantal trusts. Doordat deze trusts in nauw verband met
elkaar stonden kon er in zekere mate een - zij het
monopolistische - markt ontstaan.   In   1929 zijn echter
de trusts weer samengevat in een aantal industrie-
combinaties of Unies. De functie van de Unie was:  de

"„planning  van de productie, de technische directie, aan-
koop van grondstoffen en verkoop van eindproducten.
commercieele en financieele gestie en het behartigen van
scholing en andere arbeidsbelangen.

Practisch waren deze Unies dezelfde als de gesmade
Glavkis. De trusts werden geheel opgenomen in de
Unies.   In    1931 werd getracht het ondermijdelijk   buro-
cratisch karakter van de Unie te verminderen, door de
Unies te verdeelen in speciale takken van bedrijf of ook
door een meer regionale verdeeling aan te brengen, zonder
dat nochtans de trusts in hun vroegere beteekenis werden
hersteld. Later werden zelfs een groot aantal Unies ge-
liquideerd.

De beteekenis van de trust is afgenomen ten gunste
van de afzonderlijke ondernemingen, waarop ook de
.commercieele basis" werd toegepast. Vanaf 1934 moch-
ten de ondernemingen zich rechtstreeks tot de markt
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wenden, wat voorheen slechts via de trust mogelijk
was 174    

Tegelijkertijd kwamen de ondernemingen in directer
verband met de centrale staatsorganen, waaraan zij uit-
eindelijk onderworpen zijn. Parallel hiermede voltrok
zich in dezelfde jaren een decentralisatie in de strategische
economische posities.   In   1932   werd de Hooge Econo-
mische Raad opgelost, waarvoor in de plaats zijn ge-
komen 4 industriecommissariaten, welke later zijn uit-
gegroeid tot in totaal 25, waaraan de betreffende in-
dustrie-commissariaten in de republieken werden onder-
worpen, voorzoover zij bestonden. Voor codrdinatie-
doeleinden bleek een centraal orgaan echter weer on-
misbaar. Sinds April 1940 is als zoodanig ingesteld een
nieuwe Hooge Economische Raad, bestaande uit 6 econo-
mische raden, die de hoogste economische leiding in de
Sovjet-Unie geeft 175)

De trust in Sovjet-Rusland heeft eenige gelijkenis met
de trust in kapitalistische landen. Zij is n.1. een hechte
samenvatting van verschillende ondernemingen verticaal
en/of horizontaal. De trust is hier echter een staatsorgaan.
Zij bezit een eigen kapitaal, ook al is dit kapitaal staats-
eigendom. in  den vorm van de waarden van de aangesloten
productie-eenheden. Zij is verantwoordelijk voor het be-
heer van de goederen, welke haar zijn toevertrouwd, en
bezit eigen middelen voorzoover deze ingevolge de winst-
verdeeling niet aan den staat komen. Zoo noodig verkrijgt
zij credieten, welke voorzien zijn in het staatsbudget. De
trust beheert en kan met de haar toevertrouwde middelen
slechts huishouden als trustee, d.w.z. machthebster van
den staat.

De trust heeft het recht van contract, als zoodanig
maakt zij hiervan gebruik voor aan- en verkoop van

174)  A de Sigalas 1.0 pag. 58.
175)   R. von Bistram:  .Die wirtschaftliche Entwicklung der Sowpet-Union' .

Der deutsche Volkswirt. 19 October  1940.
Zie  ook: ,,Die Verwaltungsgliederung   der  USSR'".   door W. Maasz   in:

Wirtschaftsdienst, Heft 1/1941.
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grondstoffen, halfproduct en eindproduct. Vaak moeten
in deze contracten de prijzen worden goedgekeurd door
hoogere instanties. Dikwijls zijn onder de trust organen
voor de distributie of verkoop en instituten voor weten-
schappelijk onderzoek ingeschakeld.

De eigenlijke uitvoerende eenheid is de onderneming
op het gebied van industrie, transport of handel. De
onderneming ontvangt haar instructies van de trust, die
de onderneming door orders inschakelt in het kader van
het economisch plan. De trust stelt dan ook het werk-
program per trimester. per jaar en per 5 jaar vast, n.1.
de tijdsduur van de productie, hoeveelheid. prijzen, pro-
ductieve krachten, grondstoffen en eventueel de te ver-
krijgen credieten. De onderneming heeft evenals de trust
rechtspersoonlijkheid, een eigen werk-kapitaal en een
eigen budget. Winsten komen gedeeltelijk ten goede aan
nieuwe investeeringen en voor verbetering van de ar-
beisvoorwaarden, de rest, het grootste deel, komt aan de
trust. De onderneming heeft zekere contractvrijheid ten
aanzien van inkoop en verkoop. Deze contracten moeten
echter door hoogere organen worden goedgekeurd. Prijs-
vaststelling geschiedt overigens in onderling overleg, be-
houdens goedkeuring; in geval van niet-overeenstemming
beslist een arbitrage-commissie. Meestal is er over den
prijs niet te praten. daar deze is vastgelegd in het plan. De
onderneming is dus zeer beperkt in haar gestie, zij is
weliswaar technisch, min of meer autonoom, doch overi-
gens gaat haar zelfstandigheid op alle terrein verloren
aan de trust. De Sovjet-onderneming verschilt dus niet
zoo diepgaand van de kapitalistische onderneming, die
in de trust is opgenomen. Verschil is b.v. hierarchieke
subordinatie met strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van den leider aan de hoogere organen; overeenkomst:
administratieve afhanketijkheid, financieel de dwang
winst af te staan aan de trust en bovenal de inschakeling
in het hoogere kader van het plan, zij het dan bij de
Sovjet-trust tevens in het staatsplan.

Tenslotte zij opgemerkt, dat de trust bij den verkoop
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van hun producten over het algemeen geen gebruikmaakten van eigen handelsafdeelingen. doch van z.g.syndikaten, staatsorganen, zooals aan de co6peraties de
kleinhandel toevertrouwd was.

De leiding van de ondernemingen en hoogere organenis steeds de zwakke plek geweest in de Sovjet-Unie. Dereden hiervan ligt niet uitsluitend in het burocratisch-
ambtelijke beheerschapparaat, doch moet ook voor een
belangrijk gedeelte gezocht worden in de onderschatting
van specialisten- en ondernemerseigenschappen en-functies. Na de verwijdering van niet-partijleden en deeliminatie van de technische „intelligentsia" werden
leiders gekozen. die vaak als eenige verdiensten konden
aanwijzen, dat zij Marx konden citeeren en lid van de
partij waren. De technische specialisten in de onder-
neming waren dikwijls niet in staat zich volledig te geven
aan hun werk door het wantrouwen, dat zij van de zijde
van hun proletarische meesters ondervonden. Door den
snellen groei van de industrialisatie onder invloed van de
vijfjaarplannen kon aan de scholing en specialisten-
opleiding geen volledige aandacht geschonken worden.
Scholing en opleiding waren dan ook vaak van korten
duur en onvolledig.

Op 5 Februari 1931 hield Stalin een rede voor de leiders
der gesocialiseerde industrie, waarin hij toegaf, dat de
fabrieken slecht geleid werden : de leiders capituleerden
voor het papier, d.w. z. zij gingen burocratisch te werk
en meenden, dat hun leiderschap bestond in het plaatsen
van hun handteekening ; de fabriek werd in al haar on-
derdeelen door de leiders te weinig beheerscht.

Sinds   1931   werd  ook de burgerlijke technische „intel-
ligentsia" met meer egards behandeld, terwijl voortaan
ook niet-partijleden tot de leiding konden worden ge-
roepen. De trust wordt geleid door een directie-comitt
van 3 8 5 leden, aangewezen door de naast hoogere
leiding. Een ervan is aangewezen als president of direc-
teur. De macht van den directeur is zeer uitgebreid, daar
hij zich niet behoeft te houden aan het advies van de
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meerderheid van den directie-raad, mits hij refereert aan
het naast hoogere orgaan. De directie is strafrechtelijk
verantwoordelijk voor den goeden gang van zaken en de
uitvoering van het plan.

De algemeene directeur van de onderneming wordt be-
noemd door de directie van de trust, hij wordt geassis-
teerd door medewerkers ( directeuren),     die     hij     zelf
benoemt. De verantwoordelijkheid van dezen directeur
betreft den algemeenen gang van zaken, behalen van den
voorzienen kostprijs, zorg voor het blijven onder de limites
van de uitgaven, zorg voor uitvoering van het plan, ver-
krijging van credieten, de betrekkingen met de arbeiders
etc. Hij wordt geassisteerd door een technisch directeur,
een directeur voor sociale aangelegenheden, een directeur
voor  commercieele   aangelegenheden C bevoorrading,   in-
en verkoop, financiering), een directeur  voor   de  boek-
houding en een directeur van het plan. die zich speciaal
belast met de opstelling en uitvoering der fabricatie-
programma's' 176 ) .

Eenzelfde ontwikkeling als in de industrie heeft zich in
den landbouw voorgedaan, zij het onder heftigen tegen-
stand van de zijde van de boerenbevolking. Onder grooten
dwang van de Sovjets is een collectieve organisatievorm
ingevoerd, de z.g. Kolchoze. Deze heeft geheel de
individueele exploitatie van den grond verdrongen. De
Kolchozen, 242.000 in aantal, beheerschen den Sovjet-
Russischen landbouw. Per 1 Juli 1938 omvatten zij 93.5%
van het totaal aantal landbouwexploitaties 177 ), terwijl nog
geen  1 %  van den grond in particuliere exploitatie was.

De Kolchoze omvat de gemeenschappelijk exploitatie
van den onteigenden grond en van de verschillende pro.
ductiemiddelen. De leider wordt gekozen door de leden
van de Kolchoze zelf. De leden hebben eenigen parti-
culieren eigendom. n.1. het huis, waarin zij wonen en een

176) Voor verdere bilzonderheden  moge  ik  verwilzen  naar:  A de Sigalas.

1.c. pag. 84 e.v.
177) Revue International du TravaiL Febr. 1940. .,Rapports et Enquttes".

pag. 200/201.

142



klein stukje grond voor eigen gebruik. De oogst moetvoor een deel aan den staat geleverd worden. Landbouw-
machines worden gehuurd van het station voor tractoren
en machines, welke eigendom zijn van den staat. De winst
wordt onder de leden gebruikt voor het betalen van het
loon, dat uitbetaald wordt naargelang het aantal „arbeids-
dagen". Naast de Kolchoze kent de Russische landbouw
de z.g. Sovchoze, staatsondernemingen in den landbouw,
waar de leiding op dezelfde wijze als in de industrie wordt
gevoerd. De beteekenis van de Sovchoze was voor de
agrarische productie gering.

XXX

Bezien wij thans meer in het bijzonder, of, en in hoe-verre, in de collectivistische geleide en georganiseerde
volkshuishouding ondernemersfuncties worden uitge-
oefend en wie ervan de dragers zijn. In Hoofdstuk II,
par. 3, hebben wij den ondernemer gedefinieerd als
degene, die, onder welke betiteling ook, als werkelijke
leider van de onderneming verantwoordelijk drager van
de onzekerheid van haar bestaan en voortbestaan is. Wij
hebben derhalve het ondernemerszijn vastgekoppeld aan
de onderneming. Leiden van de onderneming beteekende
het dragen van de onzekerheid van het bestaan van de
onderneming in een min of meer dynamische volkshuis-
houding. Bij een nadere analyse van het leiden en on-
zekerheiddragen bestond de functie van den ondernemer
geanalyseerd uit een 5-tal elementen : initiatief nemen,
projecteeren, disponeeren, doorvoeren en controleeren,
waarvan de intensiviteit afwisselde en afhing van het al
of niet doorvoeren van nieuwe combinaties.

Wel was in het algemeen een zekere mate van over-
dracht van de werkzaamheden van enkele dezer
elementen mogelijk, doch de mogelijkheid van deze over-
dracht was b.v. alleen at hierdoor beperkt, dat er een
noodzakelijke band moest zijn tusschen onderneming en
ondernemer. Binnen het kader hiervan is overdracht
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slechts dan mogelijk, mits de overdracht den band van den
ondernemer met de onderneming niet raakt en dan nog
slechts in zooverre, als de ondernemer de werkzaam-
heden, verbonden aan een bepaald facet van zijn functie,
niet geheel overdraagt, d.w.z. zelf de uiteindelijke leiding
er van in handen houdt.

De collectivistisch gebonden volkshuishouding kent
ook het probleem van de leiding in het economisch leven.
Het probleem van deze leiding heeft, ondanks het plan-
matig karakter in het verloop van het economisch leven,
niet een statische kant. De collectivistisch gebonden
volkshuishouding is in economisch opzicht wezenlijk
dynamisch van karakter. omdat het daaraan ten gronde
liggend krachtensysteem zich in zijn samenstelling wijzigt.
Weliswaar hangt hier het economisch leven niet zoo zeer
als de vrije volkshuishouding af van den wil van tallooze
subjecten in het economisch leven en de hun inhaerente
behoeften. Immers, tot nog toe waren de plannen meer

gericht op de bevrediging van collectieve behoeften, als
ook op die van de individueele, met uitschakeling van de
werkelijk vrije consumptiekeus. De economische subjecten
konden derhalve slechts zeer indirect hun invloed doen
gelden op de samenstelling van het totale plan, al is het
dan ook waar, dat de groote voorzieningen, welke ge-
troffen werden voor de productie-middelen-industrie, in-
direct tevens noodzakelijk waren om straks te voldoen
aan de bevrediging van individueele behoeften, teneinde
een grootere welvaart te bereiken. Van de zijde van de
vraag kan derhalve het dynamisch karakter in een der-
gelijke volkshuishouding slechts worden verkregen via
het plan. Het plan moet daarin voorzien, omdat de aan
het economisch leven ten grondslag liggende krachten dit
eischen.

Toename van de bevolking, uitvindingen, afwijkingen
van de verwachte resultaten, kortom, steeds moeten
tusschentijds veranderingen aangebracht worden, welke
op collectieve of individueele behoeften gebaseerd zijn.
De dynamiek echter verkrijgt een langgerekter en gelijk-
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matiger karakter door het burocratische en centra-
listische element. Daarenboven krijgt de collectivistische
maatschappij mede een dynamisch element door het feit
van de aanmerkelijke afwijking van de wordende econo-
mische data van die, welke geprojecteerd zijn. Zoo zijn
b.v. in het eerste vijfjarenplan voor slechts enkele in-
dustrieen de contr6lecijfers behaald ; in enkele industrieen
werden zij verre overtroffen, in verreweg het grootste
aantal takken van bedrijf werden de contr61ecijfers
slechts met een zeer onbelangrijk percentage vervuld.
Een werkelijk planmatig verloop is derhalve onmogelijk.
althans tot nog toe niet verkregen. Het bolsjewistisch
experiment heeft bewezen, dat ook bij gedwongen con-
sumptie het economisch leven niet te beheerschen is in al
zijn onderdeelen. De resultaten verschillen geheel van het
plan, wat weer invloed heeft op de productieprogramma's
van de economische eenheden. Een geringe afwijking in de
plannen der basisindustrieen heeft een enormen structu-
reelen invloed op de verhoudingen in de andere in-
dustrieen. In plaats van de mogelijkheid van groote ver-
anderingen door de vraag, krijgt men mogelijkheden van
geringe en ook groote afwijkingen in het productiesysteem
van den kant van het aanbod, welke op het geheele econo-
misch leven een structureele verandering aanbrengen.

Ook in het collectivistisch economisch leven zijn der-
halve onzekerheden, welke niet meetbaar zijn en onover-
draagbaar. Onzekerheid bestaat met name bij het door-
voeren van nieuwe combinaties, welke de collectivistische
maatschappij evenzeer kent als de vrije volkshuis-
houding, ook al worden deze nieuwe combinaties van
staatswege via het plan doorgevoerd en ook al is er
verschil in de te dragen onzekerheid. In de collectivis-
tische maatschappij is echter door het uitschakelen van
kleinere private ondernemingen het dragen van onzeker-
heid geconcentreerd bij de economische leiding. Doch
niet alleen vanwege het doorvoeren van nieuwe com-
binaties treedt deze onzekerheid  op.  Zij is essentieel  en
wezenlijk inhaerent aan het economisch leven, dat in zijn
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veelomvattendheid niet te beheerschen is. Het economisch
leven leiden beteekent derhalve deze onzekerheden op
zich nemen en het hoofd eraan bieden. Onzekerheid is,
zooals wij reeds eerder constateerden, in het economisch
leven een essentieel element van het leiding geven en
tevens weer een gevolg er van. Ook in de collectivistisch
gebonden volkshuishouding moeten leiders in het econo-
misch leven aanwezig zijn, die de onzekerheid dragen.
Deze leiders zijn echter niet allen evenzeer met de onder-
neming verbonden.

Onderstaand staatje geeft een overzicht van het eco-
nomisch kader van Sovjet-Rusland per Januari    1934,
ontleend aan Revue Internationale du Travail van Fe-
bruari  1940. Het totaal bedraagt  +   1 %  van de Russische
bevolking.

1. Leiders van administratieve lichamen,
cultureele diensten en diensten van
algemeene gezondheid 450.000

2. Directeuren en administrateurs van
industrieele staatsondernemingen . 350.000

3. Presidenten van Kolchozen en hun
medewerkers . 582.000

4. Directeuren van tractor- en machine-
stations, directeuren van Sovchozes 19.000

5. Chefs van coilperatieve productie-
ondernemingen 40.000

6. Directeuren en leiders van staats-
magazijnen 250.000

7. Directeuren en leiders van restau-
rants etc. 60.000

1.751.000
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In den ondernemingssector wordt een getal aangegeven
van 350.000. In werkelijkheid moet dit echter veel kleiner
zijn, daar ondernemingen een directie kennen, bestaande
uit 5 tot 7 leden, waarvan slechts  ten  de  leider  is.  Aan
deze groep kunnen wij het praedikaat ondernemer niet
toekennen. De leiders van de trust zijn gering in aantal ;

,'hieronder zal blijken, of deze wellicht ,,ondernemen .
De algemeen directeur van de onderneming kunnen wij"evenmin als zijn medewerkers „ondernemer noemen.

Weliswaar kent hij de band met zijn onderneming, doch
deze is een technische ;  voor het overige is hij volmaakt
afhankelijk van de directie van de trust, wier richtlijnen
hij heeft op te volgen. Hij draagt niet de onzekerheid van
het bestaan en voortbestaan van de onderneming, dit
doen anderen voor hem in de trust en hoogere organen.
Wel heeft de ondernemer in de technische eenheid, de
onderneming, de leiding, doch dit is dezelfde leiding van
den leider van de dochteronderneming ·in de kapitalis-
tische trust. Deze leiding als zoodanig is derhalve geen
economische. Zelfs de commercieele functie is komen te
vervallen, doordat er voor de groote ondernemingen
geen markt bestaat, doch een geisoleerden ruil, waarbij
prijzen en hoeveelheden door den staat worden bepaald.
Ik ben het dan ook geheel eens met Mosse, wanneer deze
vaststelt......dans 1'6conomie collectiviste avec  p l a n,  la
repartition des matieres cesse d'etre un mecanisme
L c o n o m i q u e pour devenir une optration    tech-
nique".

En verder „Il peut arriver que les organes demandeurs
aient a payer une certaine somme aux organes fournis-
seurs. Mais ce payement n'a aucune signification econo-
mique, puisqu'il n'influence pas la repartition ordonnee
par le plan. Il est purement arbitraire et il ne peut jouer
aucun r6le dans t'etablissement des prix de revient" 1781

Hetzelfde geldt voor de trusts, waar de afhankelijkheid
van de trusts van den staat ook op commercieel terrein

178)    R.  Mosst :  1.c. pag. 113/113.
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zich uit, doordat sommige verkoopsprijzen door het
instituut, waaraan de trust gesubordineerd is, worden
vastgesteld. De leiding in de trust is weer, zooals wij
zagen, gesubordineerd aan de hoogere organen, de ad-
ministratieve lichamen van den staat.

Ook in de collectivistisch gebonden volkshuishoudingen
worden ondernemersfuncties uitgeoefend, immers, het
onzekerheiddragen en het leiding geven in het econo-
misch leven geschiedt evenzeer, terwijl ook de mogelijk-
heid van het contact met de onderneming aanwezig  is.

Men zou kunnen beweren, dat in een plan-economie
het contact met de onderneming niet noodig is, omdat
slechts de richtlijnen van het plan behoeven te worden
opgevolgd. In dit geval zou men aanstonds kunnen be-
sluiten tot de hoogste staatsorganen als ondernemers in
de collectivistisch gebonden volkshuishouding. Tot deze
conclusie durven wij niet te komen, omdat naar onze
meening ook de in plan-volkshuishouding contact van de
leiding met de verschillende ondernemingen noodzakelijk
is, hetgeen blijkt uit een zekere mate van overleg, welke
plaatsvindt tusschen de leiders van de trusts en het Gos-
plan en uit de noodzaak, die bij de leiding ondervonden
werd om de directie van de trusts meer te decentrali-
seeren, waardoor contact met de onderneming weer
mogelijk werd.

Bovendien is de band met de onderneming reeds
daarom blijvend noodig, omdat ook hier zich onzekerheid
blijft voordoen, b.v. ten aanzien van de verkrijging van
grondstoffen, indien b.v. elders de voorziene contr6le-
cijfers niet worden gehaald of op andere wijze moeilijk-
heden ontstaan.

Deze onzekerheid heeft, hoewel overwegend van zuiver
technischen aard, ook een economische zijde, voorzoover
er daardoor een wijziging in het economisch plan van de
onderneming moet worden gebracht.

Als wij derhalve van meening blijven, dat contact met
de onderneming aanwezig moet zijn en dat de ondernemer
tevens leider en onzekerheiddrager van de onderneming
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moet zijn, dan blijkt, dat in de collectivistisch geordendevolkshuishouding ten aanzien van de vraag, wie onder-
nemer is, geconcludeerd moet worden, dat de leiders van
de hoogere economische staatsorganen ondernemen. Wij
zien derhalve een functie-splitsing, waarbij de hoogere
staatsorganen de dragers van de onzekerheid in het
economisch leven zijn en derhalve de economische leiders
in het algemeen ; in verbinding met de trustleiders echter
kan eerst sprake zijn van het volvoeren van ondernemers-
functies.

Bij het doorvoeren van nieuwe combinaties valt dan in
eerste instantie de nadruk meer op de economische leiders
in het algemeen - hoewel niet uitsluitend - ; bij het
gaan op meer normale wegen zijn het vooral - hoewel
ook niet uitsluitend - de trustleiders aan wie de meer

"geleidelijke functies van „management toevallen.
De economische leider in de gebonden volkshuis-

houding is volkomen „empty-handed", daar de staat de
eigenaar is van de productiemiddelen.

Als zoodanig komt het geheele financieele risico aan
den staat. De leiders van het economisch leven kennen
alleen het moreele risico, d.w.z. het risico van de mis-
lukking als leider, wat weer een inkomstenrisico mede-
brengt. De inkomens - zelfs van de trustleiders - zijn
echter niet groot. De ondernemingswinst vloeit vrijwel
geheel den staat toe, na aftrek van bepaalde percentages
voor reserveering en behartiging van de belangen der
arbeiders e. a.

De maatregelen, welke zoowel ten gunste van den
privaten sector in het economisch leven zijn getroffen,
zoowel als de mate, waarin deze in den gesocialiseerden
sector zijn getroffen ten aanzien van de decentralisatie
van de leiding van de economsiche eenheden, zijn een
bewijs, dat een volledige planhuishouding niet is door te
voeren. Het laat zich aanzien, dat in de getroffen maat-
regelen een tendens te bespeuren is van een nog grootere
decentralisatie, zoowel in de leiding als in de te leiden
productiehuishoudingen. Als zoodanig is b.v. de bouw
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van kleinere en middelgroote ondernemingen, zooals deze
in het derde vijfjarenplan voorzien werd, een symptoom.

In hoeverre dan in toenemende mate van den onder-
nemer in de collectivistisch gebonden volkshuishouding
gesproken kan worden, zal in belangrijke mate afhangen
van de wijze, waarop zelfstandige leiding, verantwoorde-
lijkheid en initiatief aan de leiders van de productie-
eenheden gelaten wordt. Het is denkbaar, dat ook de
ondernemer in de collectivistisch gebonden volkshuis-
houding „empty-handed" is, wanneer het kapitaal in
handen blijft van den staat. Handhaving van een centraal
plan en het bestaan van de ondernemersfunctie in een
bepaald aangewezen persoon is een contradictio in
terminis.

In de collectivistisch geleide planhuishouding tenslotte
is als ondernemerstype onmogelijk de ondernemer krach-
tens geboorterecht, omdat in Sovjet-Rusland. ingevolge
eigendomsverhoudingen, dergelijke opvolging in functie
niet mogelijk is. Het karakter van de planhuishouding
brengt tevens mede, dat de ondernemer als onderhande-
laar is uitgesloten, omdat de richtlijnen van het plan
moeten worden uitgevoerd.

Hoogstens zou bij de samenstelling van het plan het
',„onderhandelen een nuttige functie kunnen zijn, het

type van den ondernemer als onderhandelaar is onbe-
staanbaar. Hetzelfde geldt voor den technicus. Deze is
gebonden aan de productie-eenheid, als zoodanig heeft hij
slechts richtlijnen op te volgen. In de hoogere strategische
economische regionen komt hij minder tot zijn recht,
omdat  wij daar slechts kennen den organisator 179 ).   De
organisator is vrijwel de eenige figuur, die in de plan-
huishouding past, in zekeren zin ook de financier. Beide
typen komen hier voor. Voorzoover zij echter niet de
band met de onderneming kennen, zal hoogstens ge-
sproken kunnen worden van de economische leiders.

179) „Heute herrscht der Alltags- und Organisationspraktiker" (Gurian).
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wier speciale beteekenis en eigenschappen liggen op het
gebied van organisatie en financien.

Ook de pionier is denkbaar in een planhuishouding,
waar nieuwe economische combinaties worden door-
gevoerd. Ook hij is echter niet met de onderneming ver-
bonden en derhalve alleen economisch leider.  Wij  zien
dus, dat in de planhuishouding ondernemers voorkomen
in dezen zin. dat :
a.   ondernemen ook in de planhuishouding noodig is ;
b. de ondernemersfuncties gedragen worden door

groepen van personen, die ieder voor zich niet het
praedicaat „ondernemer" kunnen opeischen ;

c.  ondernemerstypen als zoodanig niet bestaan, maar
gesproken moet worden van economische leiders of
specialisten, die zich op een bepaald terrein ge-
specialiseerd hebben.
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HOOFDSTUK V.

DE ONDERNEMER
IN DE NATIONAAL-SOCIALISTISCHE

DUITSCHE VOLKSHUISHOUDING.

Wenn aber Organisation nur Mittel ist. so
ist tar ihren Autbau entscheidend. welcher
Zweck erreicht werden soil.

E. BARTH. ·

Onze probleemstelling verplaatst ons thans naar een
volkshuishouding, welke een straffe organisatie van het
economisch leven en een zeer groote binding van
staatswege kent.

De nationaal-socialistische staat eischt voor zich de
leiding in het economisch leven op, evenals op andere
terreinen van het maatschappelijk bestel. Hij streeft na
een synthese van doeleinden, waarbij de organisatie in het
economisch leven middel is op weg naar andere doelen
van socialen, cultureelen of politieken aard. Deze synthese
is niet te bereiken, zonder dat de staat leiding geeft en
bepaalde bindingen aanlegt. Wie echter de economische
politiek van het Derde Rijk wil toetsen voor het doel,
dat wij ons stellen, dient er rekening mede te houden,
dat wederom theorie en praktijk in zooverre een
verscheidenheid aanwijzen, als de theorie door ver-
schillende omstandigheden niet zuiver verwezenlijkt
kon worden. Wij denken hierbij b.v. aan de grondstoffen-
schaarschte en aan den wensch naar autarkie, aan econo-
mische oorlogsvoorbereiding en herbewapening, aan over-
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bezetting van het productie-apparaat en de daarmede ge-
paard gaande noodzakelijkheid van economisch-politieke
maatregelen. Dit alles kan echter niet verhinderen, dat wij
van meening zijn voor onze beschouwing van deze meerabnormale omstandigheden niet geheel te moeten abstra-
heeren, vooreerst omdat een scheiding al zeer moeilijk isdoor te voeren, vervolgens ook, omdat de economische
politiek van het Derde Rijk een geest ademt, welke tevens
in minder normale omstandigheden karakteristiek is.

Abnormale omstandigheden zijn op economisch-politiek
terrein de proef op de som van de economische leer. De
nationaal-socialistische volkshuishouding is noch een
vrije, noch een planhuishouding. Zoowel privaat-initiatiefals overheids-initiatief in het bedrijfsleven doen zich vooren werken samen bij de vervulling van de taak der volks-
huishouding. Men spreekt in dit opzicht van een „gelenkteUnternehmerwirtschaft", d.w.z. principieel kent Duitsch-*          land de ondernemersvrijheid, de staat echter zorgt voor
leiding en in banen houden van de ondernemerswerk-
zaamheid en stelt de taak als gevolg van het primaat van'
het politieke. Hitler heeft  het  in 1933 reeds aldus gefor-muleerd : „Grundslitzlich wird die Regierung die Wahr-
nehmung der Interessen des deutschen Volkes nicht uber
den Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirt-
schaftsbiirokratie betrieben, sondern durch die starkste
F6rderung der Privatinitiative und durch die Anerken-
nung des Eigentums.

"

Juist de benadrukking van en de erkenning van de taaken van den staat betreffende leiding en contr6le van het
economisch leven in Duitschland doet Guillebaud con-
stateeren : .It must be born in mind that German National
Socialism is opposed in principle to State management"lsoL

Naar den geest wordt de nationaal-socialistische volks-
huishouding gekenmerkt door de inschakeling van het
economische in hoogere doeleinden van anderen aard.

180)   C. W. Guillebaud: The Economic Recovery of Germany 1933-1938.
Inndon  1939.  pag.  219.
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Juist deze inschakeling brengt mede de noodzakelijkheid
van achterstelling van individueel bij algemeen belang :
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz".

Naar de economische organisatie en techniek kent het
economisch leven een straffe gebondenheid, geeischt door
den  geest, en neergelegd in organisatie en wetgeving ;
voorts een centralisatie in de leiding en decentralisatie in
de uitvoering, wat weer medebrengt de noodzaak van
differentiatie van groot- en kleinbedrijf en eenzelfde
gradatie in hoogere en lagere economische leiding.

Bij de opbouw van het economisch leven en de bepaling
van de richtlijnen voor de economische politiek, wordt
er naar gestreefd een systeem te vinden, waarbij in be-
ginsel het vrije initiatief blijft bestaan, anderzijds ..Wirt-
schaftslenkung" door den staat kan plaats vinden. Als
uitersten sluiten beide begrippen elkaar uit, er wordt
echter getracht een synthese te vinden, waarbij naarge-
lang de omstandigheden nu eens bij de .Wirtschaftslen-

''

kung, dan weer bij het vrije initiatief en de verantwoor-
I

delijkheid van den ondernemer de nadruk komt te liggen.

    De nationaal-socialistische volkshuishouding is derhalve
een mengvorm in economisch opzicht.

Daarbij staat wel vast, dat aan het economisch leven
in bepaalde mate, voorzoover het leidersbeginsel dit
toelaat, zelfbestuur wordt gelaten. In hoeverre van zelf-
bestuur sprake is, valt straks nog te bezien. Deze vraag
hangt mede samen  met den strijd, die er in wetenschappe-
lijke kringen is geweest over de vraag, of de organisatie
van het economisch leven in Duitschland op corporatieven
grondslag diende te geschieden. De strijd hierover is
echter op den achtergrond geschoven. doordat terstond
na de aanvaarding van het economisch bewind  in  1933
de leiding in dier voege ingreep, dat de organisatie van
het economisch leven niet op corporatieven grondslag
werd gelegd. De reden hiervoor schijnt geweest te zijn,
dat het Duitsche volk door de jarenlange klassenstrijd
niet rijp was voor de corporatieve gedachte. De nood-
zaak van de nieuwe organisatie van het economisch leven
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was daarenboven te urgent, dan dat met een corporatieve
inrichting gewacht kon worden totdat het bedrijfsleven
rijp was voor zelfbestuur en samenwerking in de
corporatie.

Hollenberg wijst er bovendien op, dat het corporatisme
niet ligt in de lijn van de nationaal-socialistische wereld-
beschouwing, omdat deze de beteekenis van het Fuhrer-
principe en van de persoonlijkheid op den voorgrond stelt.
Aan het hoofd van de corporatie zou dan staan een leider
en niet een meerhoofdig bestuur. Bovendien legt het
corporatieve stelsel meer den nadruk op den bedrijfstak,terwijl het nationaal socialisme de onderneming als cel van
het economisch leven erkent  en  niet den bedrij fstak  181 )

Ik meen, dat deze opvatting juist is en wij zullen nog
de gelegenheid hebben hierover te spreken bij de organi-
satie van de z.g. Reichsn8hrstand, welke in nationaal-
socialistischen zin autonoom en corporatief is, onder
handhaving van het leidersbeginsel.

De hierboven uiteengezette richtlijnen, welke de econo-
mische politiek beheerschen, brachten klaarblijkelijk ver-
anderingen in de sociale aera van onderneming en de
leiding door den ondernemer.

Zoo kent de wet tot regeling van den nationalen arbeid
van 20 Januari    1934 het verschil tusschen ondernemer
en bedrijfsleider. Volgens het Duitsche arbeidsrecht is
.,ondernemer" de aanduiding voor de economische
functie, „leider van het bedrijf" is een sociale functie. De
ondernemer behoeft niet speciaal „leider van het bedrijf"
te zijn. De ondernemer of wettelijke vertegenwoordiger
van de N.V. of een andere juridische ondernemingsvorm
kan een ander als leider van het bedrijf aanstellen.
Volgens par. 38 der wet kan zelfs de ondernemer, die een
ernstig vergrijp pleegt tegen de sociale eer als leider van
het bedrijf worden afgezet, zonder nochtans zijn rechten
als ondernemer of als eigenaar van de onderneming te
verliezen.

181)   A Hollenberg: Organicatievormen  van  het  sociaal-economisch  leven
in Duitschland. 's-Gravenhage   z.1.    ( 1942)    pag    61    e.v.
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De wet tot regeling van den nationalen arbeid stelt zich
ten   doel    (par.    1) , den ondernemer als leider ( Fiihrer )
van het bedrijf en de arbeiders als „Gefolgschaft" d.w.z.
geleiden, te laten samenwerken ter bevordering van het
ondernemingsdoel en tot nut van volk en staat. De leider
van het bedrijf, c.q. ondernemer, beslist zelfstandig over
aangelegenheden het bedrijf betreffende. Hij dient daarbij
steeds het welzijn van personeel, onderneming en alge-
meen belang in het oog te houden, ja, hij moet zelfs op
den dag van den nationalen arbeid de belofte afleggen,
zonder eigenbaat, te streven naar het welzijn van onder-
neming en volksgemeenschap.

De regeling van de arbeidsvoorwaarden geschiedt niet
meer door de vakvereenigingen, welke opgeheven zijn
en waarvoor in de plaats het Deutsche Arbeitsfront is
gekomen. Ook het D.A.F. heeft geen zeggenschap bij
vaststelling der voorwaarden. De leider van het bedrijf
en de bewindvoerders van den arbeid hebben hier rege-
lende taak. Naast de individueele overeenkomst en de
collectieve regeling door den bewindvoerder van den
arbeid kent de wet de bedrijfsregeling door den patroon.
De bedrijfsleider kan na ingewonnen advies van een
vertrouwensraad een schriftelijke regeling voor het be-
drijf vaststellen ;  het zijn minimum voorwaarden, waar-
van op geen enkele wijze - hetzij door overeenkomst,
hetzij anderszins - kan afgeweken worden.

Voor het geval,  dat de vertrouwensraad het met de
bedrijfsregeling niet eens is, kan de bewindvoerder van
den arbeid een regeling vaststellen. Hij kan zoowel voor
de individueele overeenkomst als voor de bedrijfsregeling
richtlijnen vaststellen. De collectieve regelingen voor een
bepaalden bedrijfstak worden door hem vastgesteld.
Waar de bewindvoerder staatsambtenaar is, blijkt, dat de
staat zich uiteindelijk de bevoegdheden ten aanzien van
de loonvaststelling voorbehoudt. Weliswaar is de patroon
bevoegd een regeling te geven, doch deze moet aan wette.
lijke voorwaarden voldoen.

Bezien wij thans meer den zuiver economischen sector
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van het economisch leven van het nieuwe Duitschland.
"Op het terrein van de z.g. .,gewerbliche Wirtschaft ,

welke handel, nijverheid en verkeer omvat, konden de
werkgevers-organisaties, in zooverre zij sociale en econo-
misch-politieke doeleinden trachtten te verwezenlijken,
niet blijven bestaan. Na een oproep van hoogerhandbesloten de werkgeversorganisaties, georganiseerd in de.Reichsstand der Deutschen Industrie", tot liquidatie van
en staking der werkzaamheden, voorzoover deze de niet-
vakaaangelegenheden betroffen.

In den loop van 1934 hielden de werkgeversorganisaties,
in zooverre zij dus standsorganisatie waren, op te bestaan.
In de vakorganisaties kwam een reorganisatie tot stand
met als besluit  de  wet  van 27 Februari     1934    tot    voor-
bereiding van den organischen opbouw van het Duitsche
bedrijfsleven.

De Minister werd door deze wet gemachtigd om be-
drijfsorganisaties te erkennen, op te richten, te ontbinden
of aaneen te sluiten, statuten te veranderen en het leiders-
beginsel door te voeren. De nieuwe organisatie van het
Duitsche bedrijfsleven kent het verplichte lidmaatschap.
Tesamen met de eerste uitvoeringsverordening van
27  November  1934  is  deze wet de grondslag   voor   de
nieuwe organisatie, waarbij de nog bestaande vakorgani-
saties der werknemers ofwel verdwenen, of in het nieuwe
stelsel werden opgenomen. De organisatie is niet op cor-
poratieven grondslag ingericht, vooreerst, omdat zij alleen
omvat de patroons en niet de arbeiders, vervolgens, om-
dat regeling van markt en prijzen haar uitdrukkelijk ver-
boden is, vervolgens ook, omdat de organisatie der .ge-
werbliche Wirtschaft" krachtens de definitie van Barth
is: „Zusammenfassungund Einteilung (Glie-
derung) der gewerbliche Unternehmungen     mit     den
Zielen. diesen Unternehmungen, die zur Verwirklichung
des Fiihrungsanspruches des Staates erlassenen Mass-
nahmen zu ubermitteln und zu erlauben und sie notfalls
durchzuRihren und zu erganzen, sowie dem Staat fur
seine Entscheidungen die Sachkunde der Praxis zur Ver-
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fugung zu stellen und schliesslich in Selbstverantwortung
durch Gemeinschaftsarbeit die Betriebe zu H6chstleistun-
gen fur Volk und Staat in Stand zu setzen" 182 )

De indeeling van het bedrijfsleven is allereerst geschied
naar bedrijfstak ; als zoodanig bestaan 7 Reichsgruppen
n.1. Industrie, Ambacht, Handel, Banken, Verzekeringen,
Verkeer en Energie-bedrijven.

Hiervan is de „Reichsgruppe Industrie" weer onder-
"verdeeld in „Wirtschaftsgruppen    en deze weer in „Fach-

gruppen" en .,Fachuntergruppen". De „Wirts£hafts-',

gruppen", ,,Fachgruppen en „Fachuntergruppen kun-
nen  gewestelijk  in 18 gewesten worden onderverdeeld.
Deze onderverdeeling is slechts mogelijk per bedrijfstak.
Deze regionale onderverdeeling omvat dus niet de ver-
schillende bedrijfstakken, doch slechts een „Wirtschafts-
bezirk" per „Wirtschafts-", „Fach-" en ,,Fachunter-
gruppe".

Naast deze regionale verdeeling naar tak van bedrijf,
bestaat een regionale indeeling door de z.g. „Wirtschafts-

"kammer . Deze, 23 in aantal, omvatten de regionale on-
derdeelen als de Wirtschaftsgruppen en Fachgruppen
(derhalve alle bedrijfstakken), alsmede de Industrie-  en
Handelskamers, de Handwerkerskamers en de organisatie
van het verkeerswezen.

Deze .,Wirtschaftskammer" omvatten dus meer or-
ganen dan die van de „gewerbliche Wirtschaft" alleen.
Het handwerk en het verkeer zijn op andere wijze ge-
organiseerd dan de „gewerbliche Wirtschaft". De

"

,,Reichsgruppe Verkehr staat onder den Minister van
Verkeer, de andere groepen onder den Minister van

"
Economische Zaken. De .,Reichswirtschaftskammer
overkoepelt de 7 ..Reichsgruppen", de 23 .Wirtschafts-
kammern", de 100 „Industrie- und Handelskammern", de
59 „Handwerkskammern" en de organisatie van het ver-
keerswezen.

182)   1.  K6lble :  Grundzuge der neuen Deutschen IWirtschaftsordnung.  in
Schaefer's Neugestaltung von Recht und Wirtschaft. Heft 155. Leipzig 1941,

pag. 19. Vergelljk ook Hollenberg 1.0 pag. 68.
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Bij alle organen berust het bestuur op den leider, die
bestuurt volgens het leidersbeginsel. De leider kan naar
goeddunken besturen, onder aanwending van de alge-
meene bevelen en richtlijnen, die hij van hoogere organi-
saties krijgt. De leiders van de lagere organen worden
aangesteld door den naast--hoogeren leider. Op hem rust
de verantwoording voor het gevoerde beheer. zij het dan,
dat hij voor verschillende aangelegenheden den „Beirat"
moet hooren.

De taak van deze raden beperkt zich in hoofdzaak tot
het financieel beheer, begrooting, bijdragen, vervreemden
en verwerven van onroerende en andere zaken etc. Bij
ongunstig advies van den bijraad moet de leider de goed-
keuring verkrijgen van den boven hem staanden leider,
wil hij zijn wil doorzetten.

Eens per jaar kan de ledenvergadering door geheime
stemming doen blijken van haar vertrouwen in het beleid
van den leider.

De onderneming als zoodanig, noch de ondernemer
heeft invloed op de benoeming van den leider of diens
beheergesties, tenzij in financieele aangelegenheden en
door al of niet uitbrengen van een motie van vertrouwen,
en dan slechts voorzoover vertegenwoordigd in den bij-
raad. Dat in de sfeer van de organisatie van het econo-
misch leven ondanks het leidersbeginsel gesproken kan
worden over „Selbstverwaltung" is gelegen in het feit,
dat de leider bedrijfsgenoot is, en derhalve beter dan wie
ook met de vakbelangen op de hoogte kan zijn. Het
zwaartepunt van deze .,Selbstverwaltung" ligt bij de
„Wirtschaftsgruppen" en ,,Fachgruppen".

Taak van deze „Gruppen" is het „beraten und be-
treuen" van de leden, d.w.z., zij moeten leiding en advies
geven, in nationaal-socialistischen zin besturen.

Voorts ligt hun taak vooreerst op technisch gebied en
bedrijfseconomisch terrein : maatregelen inzake  stan-
daardiseering en rationalisatie, opstelling van qualiteits-
voorschriften, technische leveringsvoorwaarden, maat-
regelen, welke het efficient gebruik van grondstoffen en
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materiaal bevorderen, Boekhoudings- en calculatie-
voorschriften en andere maatregelen ter bevordering van
de efficiency in het bedrijf en het verzamelen van statis-
tisch materiaal  183 ),

Zooals reeds gezegd, behoort de regeling van markt-
en concurrentieverhoudingen niet tot de competentie der
groepen. Deze opzet heeft van het begin af aan voorop-
gezeten, zoo zelfs, dat bij de oprichting van de organisatie
van het nieuwe bedrijfsleven de leiders der hoofdgroepen
reeds bepalingen uitvaardigden, waarin het treffen van
maatregelen voor de regeling der markt verboden werd.

Anderzijds echter schijnt het wet in de bedoeling te
liggen straks de regeling van de concurrentie, markt-
regeling en de kartelverhoudingen aan de competentie
der groepen toe te vetrouwen. Regeling nu van concur-
rentie, markt en prijs is over het algemeen geschied door
algemeene wetgeving, kartels en overheidsinstanties.

Op wettelijk terrein is de regeling meer algemeen ter
bescherming van de concurrentie. Voorzoover de maat-
regelen niet betrekking hebben op het kartelwezen, is het
karakter ervan hiermede aangegeven, dat zij negatief
van aard, derhalve zuiver prohibitief en beschermend
zijn. In de nationaal-socialistische volkshuishouding is
van kracht gebleven : „Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb"   van   7   Juni    1909,    dat   speciaal    in   par.    1
het middel ter bestrijding van unfaire concurrentie geeft :
„Wer im geschaftlichen Verkehr zu zwecken des Wett-
bewerbs Handlungen vornimmt, die gegen die guten
Sitten verstoszen, kann auf Unterlassung und Schaden-
ersatz in Anspruch genommen werden".

Op 25 November 1933 werd uitgevaardigd het „Gesetz
uber Preisnachlasse", welke het geven van prijsrabatten
beperkt binnen de door de wet aangegeven grenzen
(bij contante betaling hoogstens 3% van den prijs of de

183)  Voor een meer gedetailleerde opsomming van de werkzaamheden der
groepen verwijs ik naar het  uitstekende boek van E. Barth: Wesen und Auf-
gaben der Organisation der gewerblichen Wirtschaft. Hamburg  1939, pag.  133 e.v.
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prestatie). Verder  is  door  de  wet  van   12  Mei   1933  prin-
cipieel verboden het cadeaustelsel.

De .Verordnung Ober Wettbewerb" van 21 Decernber
1934 verbiedt prijsknoeierijen en het verkoopen onder
kostprijs aan degene, die onder unfaire ( unlauter)    ge-
bruikmaking van zijn crediet, of door opzettelijke niet-
vervulling van zijn verplichtingen tegenover staat,
.,Gefolgschaft" of crediteuren op voor het gemeene wel-
zijn schadelijke wijze, goederen en diensten tegen prijzen
aanbiedt, die zijn kosten niet dekken en ,,den Anforderun-
gen einer ordnungsgemassen Wirtschaftwiedersprechen".

Tenslotte dreigt de verordening  van   19  Iuni   1935  met
straffe maatregelen degenen, die de acquisitie belem-
meren. In het algemeen is het ongeoorloofd, dat organen
of organisaties de acquisitie als onderdeel van de concur-
rentie beperken  184 ) .

De staat is er niet toe gekomen de .Gruppen- der
.ge verbliche Wirtschaft" regelende bevoegdheid op de
markt toe te kennen. Waarschijnlijk, omdat bij het ver-
plichte lidmaatschap der groepen licht een te groote
„Durchkartellierung der Wirtschaft" het gevolg zou
zijn 185 )

De ministerieele „Erlass" van 12-XI-1936 bevestigt
trouwens deze reden. Zoolang de door den minister ver-
eischte betere ordening van de groepen niet bereikt is,
moeten marktregelende maatregelen aan de kartels en de
andere organen overgelaten worden. Wel had volgens
deze beschikking de groep het recht ook in kartelvragen
van advies te dienen.

Verschil tusschen de regelende bevoegdheden van de
groep en die van het kartel is dus voornamelijk hierin
gelgen, dat de groep calculatievoorschriften kan geven,
die tegenover de starre minimum kartelprijzen groote
voordeelen hebben.

184)  Vgl. I. Kijlble 1.c. pag. 79/80.
185)    H. Lange : Die Stellung des deutschen Unternehmers zum Kartell.  Ein

Beitrag zur Geistesgeschichte des modernen Unternehmertums, Berlin 1937, pag. 57.
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Daarmede wordt de ondernemer tevens opgevoed, om
te beschikken over een ten opzichte van bedrijfsgenoot
en volksgemeenschap verantwoorde kostprijsberekening.De groep heeft dus de leiding boven het kartelin bedrij fs-economischen arbeid. Daarenboven hebben de kartel-
prijzen meestal slechts betrekking op een enket product,terwijl de werkzaamheid van de groep op calculatorisch
terrein zich tot alle producten van een bepaalden tak van
bedrijf kan uitstrekken.

De groepen hebben het recht van het kartel inlichtingente vorderen. Bovendien bestaat het recht vertegen-woordigers naar de kartelbesprekingen te zenden, die
eventueel verzet aan kunnen teekenen bij den Minister
tegen kartelmaatregelen van principieele beteekenis.

Tenslotte hebben de groepen in zooverre een regelendetaak op het marktterrein, waar zij ordening van de markt
kunnen voorschrijven, b.v. over juiste nakoming van ver-
plichtingen, duur der betalingstermijnen en van regelsvoor eerlijke concurrentie, voorzoover deze noodzakelijk
zijn voor een bepaald vak, verheffing van de beroeps-
moraal etc.

Uit dit alles blijkt, dat de bevoegdheden van de groepen
vooralsnog ten aanzien van de prijsvorming niet grootzijn. De taak ten aanzien van de prijsvaststelling valt
derhalve toe aan de kartels en aan de overheid. In de
nationaal-socialistische volkshuishouding blijkt de hou-ding van de overheid ten aanzien van het concentratie-
verschijnsel .,kartellfreundlich"    te    zijn.    Tot     1933    was
dat   anders 186 )

Ingevolge het ,,Gesetz iiber Errichtung von Zwangs-
kartellen"  van   15  Iuli   1933  kan de Minister van Econo-
mische Zaken ondernemingen, teneinde een marktrege-
ling te bereiken, aaneensluiten tot kartels ( syndicaten

189 aa. de Kartellverordnung gegen Missbrauch wirtschaftlicher Macht-
stellungen van 2 November 1923 en de Kartell-Notverordnung van 26 Juli 1930 ii.
,,Verhutung unwirtschaftlicher Prelsbindungen" hebben een uitgesproken -anti".
karakter. Hetzelfde geldt voor de ,Ausfohningsverordnung uber Aufhebung und
Untersagung von Preisbindungen" van 30 Augustus 1930.
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etc.),    of doen aansluiten bij reeds bestaande overeen-
komsten, wanneer hem dat in het belang dier onder-
nemingen of in dat van het algemeen noodzakelijk voor-
komt  (par. 1) . Tevens  is  hem de mogelijkheid gegeven
het oprichten van nieuwe ondernemingen, zoowel als het
uitbreiden van bestaande ondernemingen tegen te
gaan   (par.  5) .

Hieruit blijkt, dat de wet mede het oog heeft op nood-toestanden in het bedrijfsleven. In 1933 en 1934 werden
alleen reeds in 26 belangrijke bedrijfstakken gedwongen
kartels ingevoerd ;  met het oog op de over-capaciteit
werden in al deze takken tevens bepalingen opgenomen
voor het tegengaan van productie-uitbreiding  187 ).

In dezelfde jaren werden trouwens ook een aantal
kartels ontbonden, of prijsovereenkomsten ongeldig ge-
maakt. De overheid begeeft zich in de nationaal-socia-
listische volkshuishouding ten aanzien van markt en prijs
op terreinen, welke verder gelegen doelen dienen. Dit
houdt verband met de opvatting, welke in nationaal-
socialistische kringen heerscht, over wat als „rechtvaar-
dige prijs" is te beschouwen. Dit is n.1. niet de prijs, die
de producent op grond van zijn kostencalculatie aan-
neemt, evenmin als de prijs, die de kooper in verband met
de te zijner beschikking staande koopkracht kan betalen.
De rechtvaardige prijs in nationaal-socialistischen zin
is slechts die prijs, die op de meest volmaakte wijze de
doeleinden van de volkhuishouding dient.

Dit kan evengoed een gebonden als een vrijen prijs zijn.
Deze opvatting brengt mede, dat, voorzoover een vrije
prijs niet de economisch juiste en rechtvaardige prijs is,
van overheidswege maatregelen worden genomen ten-
einde den prijs het gewenschte karakter te geven, wat
weer gebonden prijzen zal geven.

De Prijsstop, ingesteld bij de verordening van 26 No-
vember 1936 is als zoodanig een middel in handen van de
overheid om de „volkswirtschaftlich gerechtfertigte

187)    C. W Guillebaud: The Economic Recovery of Germany 1.c. pag.  55.
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Preis" te verkrijgen. Deze prijsstop was noodig teneinde
het verschil tusschen binnen- en buitenlandsch prijsniveau
niet nog meer te verhoogen, alsmede om bij de toe-
nemende herbewapening en ,,Vollbesch8ftigung" de
prijzen in verband met de loonen vast in de hand te
houden. De prijsstop is een onderdeel van de autoritaire
„Preispolitik". Zij is te zien niet als een middel in zich,
doch als een middel om in gegeven omstandigheden het
economisch leven van de natie te dienen. Zij is niet essen-
tieel voor het nationaal-socialistische regiem, doch slechts
een specimen uit het arsenaal van economisch politieke
machtmiddelen, dat onder bepaalde omstandigheden ge-
bruikt moest worden.

Om deze reden volstaan wij met te wijzen op de aan-
wezigheid van een prijsstop, zonder verder in te gaan
op economische moeilijkheden en de noodzaak van uit-
zonderingen, welke noodzakelijk waren 188 )

De Rijkscommissaris voor de prijsvorming is gemach-
tigd alle maatregelen te nemen teneinde prijzen te ver-
krijgen, welke voor de volkshuishouding in haar geheel
als gerechtvaardigd kunnen gelden. Nadat sedert   1934
reeds wettelijke maatregelen tegen prijsstijgingen waren
genomen en een Rijkscommissaris voor Prijstoezicht was
benoemd en zijn bevoegdheden waren uitgebreid, is op
29   October    1936 een Rijkscommissaris   voor de Prijs-
vorming benoemd, wiens taak het is alle prijzen te re-
gelen met uitzondering van de loonen. De prijsvorming
ligt daarom geheel in zijn handen. Hij bedient zich daarbij
van de medewerking van kartels, de groepen en de Rijks-
bureaux van de verschillende bedrijfstakken. De kartels
zijn daarmede ingeschakeld in de prijsvorming, zooals de
overheid zich deze voorstelt ; met andere woorden ook
het kartel dient daardoor niet alleen meer groepsbelangen,
maar wordt via het prijsvormingstoezicht  en  de werk-

188)    Men zie htervoor M. Weber  1.0  pag.  18 e.v.
Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van de marktproblemen verwijs ik

naar: 0. M6nckmeier:  Grundsatze  fur den Marktausgleich  in der Volkswirt-
schaft. Stuttgart und Berlin 1939.
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zaamheid van de overheid ingeschakeld in de hoogere
doeleinden, welke de overheid zich stelt.

Deze verandering, welke voor de kartels grooten invloed
heeft, heeft plaats gevonden door de Verordening van
1  December  1934: „uber Preisbindungen und gegen
Verteurung der Bedarfsdeckung", uitgevaardigd door
den Rijkscommissaris voor het Prijstoezicht.

Met toestemming van den Rijkscommissaris kunnen de
Rijksbureaux de dragers zijn van de prijsvorming voor het
hun betreffende artikel. In een dergelijk geval vaardigen
de Rijksbureaux de prijsvoorschriften uit. Naast vrije
prijzen kent de nationaal-socialistische volkshuishoudingtalrijke gebieden, waar gebonden prijzen zijn ontstaan.

Dit terrein overweegt verre. Men zou ook kunnen zeg-
gen, dat sinds de prijsstop, de prijsvorming op sommige
terreinen nog vrij is onder de bepaalde grens van de
prijsstop. De tendensen en structuur van vraag en aan-
bod maken echter in vele gevallen de speelruimte voor
de vrije krachten illusoir, zoodat de prijsstop het karakter
krijgt van een politieken prijs, waarvan niet afgeweken
kan worden. De middelen voor de prijsregeling op het
gebonden prijsgebied zijn vele, o.a. vaste prijzen, mini-
mum-en maximum-prijzen, richtprijzen, margeprijzen etc.

In vele gevallen wordt ingewerkt op de wijze van de
prijsberekening door calculatievoorschriften en winst-
berekening. Dit laatste o.a. door de winst tot een bepaald
bedrag te fixeeren, b.v. door te bepalen, dat de winst

"voor het ondernemersrisico ,,angemessen  moet zijn, of
door minimum-, maximummarges, alsook door de winst
binnen bepaalde marges te stellen, dan wel een vaste
marge vast te stellen.

Ook door de belastingpolitiek wordt door aandraaien
van de belastingschroef of door vermindering van de
belastingdruk invloed uitgeoefend.

Het is vanzelfsprekend, dat in een nationaal-socialis-
tische volkshuishouding behalve door prijsregeling,  de
overheid op nog andere wijze invloed op het bedrijfsleven
moet uitoefenen, wil zij de haar gestelde taak behartigen.
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Dit laatste nu geschiedt niet door een onmiddellijkendwang b.v. de plicht om een bepaald bedrijf op te richten,
welke aan particulieren zou worden opgelegd. Wel ken-
nen sommige bedrijfstakken de plicht om bepaalde werk-
zaamheden te verrichten of voort te zetten, zooals in de
mijnbouw, om bepaalde aardlagen te exploiteeren.

Dit echter zijn uitzonderingsbepalingen.
Zooals wij reeds zagen, staat de nationaal-socialistische

overheid op het standpunt van de noodzaak van het parti-
culiere initiatief. Niettemin kunnen, ook dat zagen wij
reeds, dwangkartels gesloten worden of de oprichting of
uitbreiding van bestaande bedrijven worden tegengegaan.
Tot aan den oorlog was echter de stillegging van over-
heidswege onmogelijk.

De beinvloeding van de productie kan plaats vinden
door de z.g. „Auftragslenkung", de zorg n.1., dat bepaalde
bedrijven niet met bepaalde opdrachten overbelast wor-
den, anderzijds andere (vaak de kleine) te weinig op-
drachten krijgen.

De zorg voor de goede verdeeling van staatsopdrachten
valt toe aan de organen van de .gewerbliche Wirtschaft",

"de andere opdrachten worden door z.g. „Auftragsb6rzen
behandeld.

Wanneer wij in onze beschouwing van den ondernemer
in de nationaal-socialistische volkshuishouding  een be-
spreking wijden aan de beheersching der prijzen door
den Prijscommissaris, dan is hier ook op zijn plaats
een korte bespreking van de beheersching en aan-
wending  van de goederenhoeveelheden door de Rijks-
bureaux.

Het is denkbaar, dat in de nationaal-socialistische
volkshuishouding een prijsbeheersching, zooals die in
Duitschland v66r den oorlog bestond, onnoodig is, even-
als een regeling van de goederendistributie indien in
diezelfde volkshuishouding geen groote schaarschte-
verschijnselen zich voordeden. De nationaal-socialistische
volkshuishouding behoeft niet principieel een goederen-
distributie, zooals wij die in de jaren van haar bestaan
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kennen. In tijden van grooteren overvloed kan deze ver-
vallen.

Vervallen echter kan niet het toezicht van den staat op
de prijzen. teneinde via de prijzen bepaalde economischedoeleinden te bereiken en deze weer in te schakelen inhet kader van andere en hoogere doeleinden. Had de
nationaal-socialistische volkshuishouding haar kinder-
schreden gezet in betere jaren, dan was bemoefing vande overheid via de prijzen wellicht voldoende geweest.Thans moest via de „Ueberwachungsstellen", ,,Reichs-
stellen", niet alleen de in- en uitvoer centraal geregeldworden, maar ook de binnenlandsche aanwending. De
Rijksbureaux berusten op de Verordening over het goe-derenverkeer  van 4 September   1934   en de verordening
van  28  Juni   1937.  In  het binnenlandsch verkeer hebben
de .,Reichsstellen" dezelfde taak als in andere volks-
huishoudingen in oorlogstijd 189 ) 0

24 „Reichsstellen" zijn werkzaam op het terrein van de„gewerbliche Wirtschaft". Verder is er ten Rijksbureau
voor hout en 5 voor den landbouw. Over deze laatste zal
hieronder wat hun taak betreft gesproken worden.

Derhalve is hun taak hiermede aangegeven, dat zij
het beheer dwingende richtlijnen geven over : aanvoer.
verdeeling, opslag, afzet en gebruik van het betreffende
artiket.

De beteekenis van de Rijksbureaux ligt verder voor ons
onderwerp vooral op het terrein van den in- en uitvoer,
waarvoor zij het monopolie hebben. De invoer is totaal
gecontroleerd en in handen van den staat. Sinds begin
1935 vindt de toedeeling van deviezen via de Rijks-
bureaux plaats. Bij deze toedeeling wordt tevens door het
Rijksbureau bepaald, welk goed, tegen welke prijs, en uit
welk land gekocht en geimporteerd mag worden. Het is
onnoodig te zeggen. dat derhalve de staat de limiet en
rangorde van den import vaststelt in verband met de door

189)   Sinds 18 Augustus 1939 voeren de ..Ueberwachungsstellen" de benaming
van RiJksbureaux.

167



haar te verwezenlijken doeleinden. In verband met de
geringe goud- en deviezenvoorraden wordt de maximum-
grens van den import bepaald door den export.

Vandaar, dat alles gedaan wordt om den export te ver-
grooten. Bij de groepen der „gewerbliche Wirtschaft-

geschiedt zulks indirect door het geven van inlichtingen,
marktanalyse, verzamelen van statistisch materiaal etc.

Door het z.g. .,Zusatz-Ausfuhr-Verfahren" konden de
exporteurs zich wenden tot de .Prufungsstelle", die ver-
bonden is aan de „Wirtschafts- of Fachgruppe", welke
tot taak hebben de behoorlijkheid van de uitvoerprijzen
na te gaan. Bij inwilliging van zijn verzoek kan de expor-
teur zijn artikel in het buitenland tegen lageren prijs ver-
koopen aan de binnenlandsche, terwill het verschil be-
taald wordt door de bedrijfs- of vakgroep, waartoe hij
behoort. De kosten hiervan worden over bedrijfsgenooten
omgeslagen.

Wij zagen in het voorafgaande,  dat het zwaartepunt
van de leiding in het economisch leven bij den staat ligt.
De bedrijfsgenooten, of liever de ondernemingen en on-
dernemers hebben zich naar zijn richtlijnen te richten.
Dat over zelfbestuur gesproken kan worden komt, omdat
de leider bedrijfsgenoot is. Hierover sprekend zegt Dr.
C. Ungewitter dan ook : „Aber in einem national-socialis-
tischen Staat kann auch die Selbstverwaltung nicht
anderes als ein Instrument der Staatsfuhrung - im
vorliegenden Falle also der Wirtschaftsfuhrung -

·    "  190\sem          1.
Juist de noodzaak van een onverbiddelijke leiding van

staatswege plaatst het karakter van het zelfbestuur op
een ander plan. Het zelfbestuur zooals dit in een corpora-
tief bestel tot uiting komt, kent de nationaal-socialistische
volkshuishouding niet. „Een volkshuishouding met zelf-
bestuur, een corporatief ingerichte economie, is niet de
geschikte vorm om de economische krachten tot het

190)    Art.  -Marktausgletch  und  Ueberwachungsstellen"  in:  Grundsatze  far
den Marktausgleich in der Volkswirtschaft 1939, pag. 45.
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uiterste voor dit doel in te spannen. Reeds practische
overwegingen verzetten zich hiertegen. De vorm isnieuw, moet dus een groeiproces doormaken.

Voor alles is voor een goede functioneering van een
corporatief stelsel een geheel nieuwe mentaliteit noodig,
waarbij iedereen uit zichzelf, zonder daartoe door allerlei
wetten en reglementen gedwongen te zijn, het algemeene
welzijn vooropstelt. Welnu, de aankweeking yan een

,,dergelijke mentaliteit is een kwestie van tientallen jaren  ,
aldus Hollenberg  191 ),

De organisatie van den landbouw, welke tot nog toe
onbesproken bleef, is voor het ondernemersprobleem wet-
licht het interessantst, in verband met het feit, dat behalve
de doorvoering van het leidersbeginsel, de landbouw in

,'den „Reichsnahrstand autonomie is gegeven, zij het danonder straffe contr6le vanwege den staat. Het karakter
van den landbouw bracht mede, dat een straffe markt-
organisatie moest worden doorgevoerd, waarbij regeling
van markt-concurrentie- en prijsverhoudingen aan het
landbouwleven    zelf ( onder het leidersbeginsel)     werd
toevertrouwd. Dit is derhalve het verschil met de organi-
satie van het bedrijfsleven, welke wij tot nog toe leerden
kennen.

De „Reichsnahrstand" omvat alle bedrijven in den land-
bouw, tuinbouw, boschbouw, visscherij en jacht, land-
bouwcodperaties, handel en de be- en verwerkers van
landbouwproducten. Tot de „Reichsniihrstand" behooren
niet alleen de eigenaars, pachters etc., maar ook leden
van het gezin, arbeiders, beambten, codperatieve land-
bouwvereenigingen, etc. De .Reichsnahrstand" behartigt
niet alleen de economische- en vakbelangen, maar ook de
sociale belangen van haar leden. Dit is derhalve we-
derom een verschil met de organisatie van de „gewerbliche
Wirtschaft".

De instelling van de „Reichsn8hrstand" belichaamt een
nieuwe prijs- en marktpolitiek op het gebied van den land-

lin) L.c. pag. 199.
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bouw, waaraan de volgende overwegingen ten grondslag
liggen : Allereerst wordt gepoogd de prijsschommelingen
tegen te gaan en te stabiliseeren. Evenwicht en rust
moeten in den laudbouw aanwezig zijn, wit de boer zijn
taak ten opzichte van de volkshuishouding naar behooren
vervullen.

Om deze reden moet ook het spel van vrije krachten
tegengegaan worden of binnen bepaalde grenzen aan
banden worden gelegd, omdat maar al te zeer bleek, dat
deze vaak den boer niet de noodige rentabiliteitskansen
geven. De prijs in den landbouw is dan een middel tevens
om de productie te beinvloeden en de prijzen van de ver-
schillende artikelen op elkaar af te stemmen. Prijspolitiek
beteekent hier dus tevens productiepolitiek, voorzoover
bepaalde prijszettingen voor den boer loonend zijn. De
boer is vrij in zijn productiekeuze, men rekent er echter
op, dat hij zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de
gemeenschap kent ;  zoo niet, dan kan het bedrijf worden
stilgelegd, dan wet een leveringsspertijd worden gegeven
(in de industrie was dit tot aan den oorlog niet mogelijk).

Dwang echter een bepaald product te teelen bestaat
slechts in bepaalde gevallen, de prijsvorming en de prijs-
stelling moeten hier richtinggevend zijn. Bij vaststelling
van vaste prijzen wordt er tevens mede gerekend, dat een
over-aanbod uit de markt genomen kan worden en bij
gebrek aan aanbod van overheidswege hierin kan worden
voorzien.

Overbodige tusschenhandel wordt vermeden.
Leider van de „Reichsnahrstand" is de „Reichsbauern-

fiihrer", verdere functionarissen zijn de .,Landes-
bauernfuhrer", de „Kreisbauernfuhrer" en de „Ortsbau-

"ernfuhrer , die aan het hoofd staan van de regionale
,,

organisatie. De ,,Reichsnahrstand als zoodanig dicteert
niet autoritair richtlijnen voor beheer en marktordening,
dit doen de organen van zelfbestuur. welke ingedeeld zijn
in  de  .Reichsnahrstand- 192).

192
)  J. Kalble 1.c. pag. 76.
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Het zelfbestuur geschiedt door de verschillende voor
landbouwbranches ingestelde „Hauptvereinigungen" en',de daaraan verbonden „Marktverbiinde . Deze zijn metde „Reichsstellen" de dragers van de marktordening. De„Marktverbande" zijn regionale economische organi-
saties, die alle leden van de verschillende economische
trappen van be- of verwerking etc., van een bepaalden"tak van de .Ernahrungswirtschaft omvatten.

Deze organisaties zijn weer georganiseerd in de
.,Hauptvereinigungen". Het lidmaatschap is verplicht ;
de organisatie omvat dus alle trappen van een bepaalden
tak, b.v. producent, be- of verwerker, handelaar etc.

,'De „Hauptvereinigungen  zijn voor hun taak bevoegd
ten aanzien van de prijsvorming, zij het onder toezicht
van den Rijkscommissaris en den Minister ; daarnaast
bepalen de Rijksbureaux voor de voedingshuishouding
de prijzen in het buitenlandsch verkeer. Vrije prijzen zijn
er practisch niet. Op het geheele terrein, dat de .,Reichs-

',nahrstand bestrijkt, bestaat een geheele scala van over-
heidsprijzen. Richtprijzen en vaste prijzen overheerschen.

Tot de taak van de „Marktverbande" behoort meer de
regeling van productie en afzet. Tot regeling van de
productie behooren zoowel teeltplichten als teeltverboden
in verband met de noodzaak van de behoeften. Zooveel
mogelijk wordt echter de productievrijheid getracht te
handhaven. Ter regeling van de productie is de markt-
organisatie verder bevoegd in zake de contr6le van
nieuwe vestigingen, durende of voorbijgaande stillegging
van bedrijven, welke oneconomisch zijn voor de volks-
huishouding.

Verder kunnen zij vervaardigingsvoorschriften geven
en de graad van gebruik van de productiecapaciteit van
het bedrijf bepalen. Ook op het gebied van den afzet
hebben zij tal van bevoegdheden ten aanzieri van het
ordenen van de concurrentie, betalingsvoorwaarden. het
verleenen van merken en indeeling in goederenklassen,
het verleenen van monopolies en het opleggen van ver-
plichtingen ten aanzien van aflevering en in voorraad
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',houden. Een regeling van de „Ernahrungswirtschaftzou niet af zijn, indien niet tevens de belangrijke invoer
aan een regeling was onderworpen. Op het gebied van
den invoer heeft de voedsetvoorzienings-organisatie een
invoer-monopolie. Tot dat doel dienen de Rijksbureaux.
De bevoegdheid van de Rijksbureaux strekt zich uit ten
aanzien van den invoer dopr het z.g. „Uebernahmeschein-
verfahren".

Bij den invoer moeten alle producten het Rijks-
bureau ten verkoop worden aangeboden. Het bureau
beslist dan, of het de aangeboden waar zal overnemen.
Koopt het Rijksbureau het artiket, dan wordt het weer
tegen een hoogeren prijs aan den verkooper teruggegeven.
Het product wordt niet door het bureau zelf verhandeld.
Bedoeling van deze .Durchschleusung" is de invoer te
contr6leeren naar prijs en omvang, met het oog op den
uitvoer en het binnenlandsch prijspeil. Ook op het gebied
van de „gewerbliche Wirtschaft" bestaat ,,Einfuhr-
schleusung".

Zaken voor eigen rekening kunnen de Rijksbureaux
dan doen voor de binnenlandsche voorraadsvorming door
aankoop in tijden van overvloed en afgifte in tijden van
schaarschte van het betreffende artikel.

Het is onnoodig te zeggen, dat al deze organen niet on-
afhankelijk van elkaar werken. De ..Haupty,ereingungen"
zoowel als de „Wirtschaftsvereinigungen ressorteeren
onder het Bureau van den Rijksboerenleider, dat
ook de contr6le heeft over de Rijksbureaux en andere
organen.

Volgt uit dit alles, dat de organisatie van de .,Reichs-
,'

nahrstand  op het gebied van den landbouw en andere
gebieden een planhuishouding   is ?   Deze   conclusies
zouden m.i. te ver gaan. Weliswaar bestaan voor melk,
graan, aardappelen, suikerbieten, groenten, wijn, vee-
voeder, vee, eieren, margarine, visch en hop zeer straffe
regelingen. Niet alles echter wordt van boven af geregeld.
De producent wordt zooveel mogelijk vrijgelaten, de
aandrang, die op hem wordt uitgeoefend, geschiedt
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veelal indirect door prijsmanipulaties, propaganda etc.
Verbodsbepalingen voor oprichting en uitbreiding van
ondernemingen kennen wij ook onder andere systemen.Het is duidelijk, dat de marktorganisaties juist op den
omvang van de productie invloed moeten hebben, wil
niet de geheele prijzenpolitiek ineenstorten. In gevallen,
waar uitbreiding van productie een gevaar voor demarkt beteekent, moet derhalve ook de organisatie debevoegdheid hebben verboden ten aanzien van teelt en
be- of verwerking uit te vaardigen. Bij het graan b.v.
wordt telkenmale vastgesteld, naargelang de behoefte aan
brood, hoeveel graan tot meel vermalen mag worden.
De maalderijen krijgen dan een contingent naar rato van
de basisjaren. Op deze wijze wordt derhalve de maalde-
rijen de hoogte van hun productie toegewezen.

In het Duitsche systeem blijft principieel bestaan een
vrijheid van contract en de mogelijkheid van concurrentie.
Dat de voortbrenging, verdeeling, be- en verwerking en
de opslag in ten hand zijn gebundeld, wit niet zeggen,
dat de staat zonder meer dat alles dicteert. Beroeps-
genooten onder leiding van den leider bepalen, zij het
volgens richtlijnen van hooger hand, zelf hun eigen
aangelegenheden. In den landbouw kan, meer dan waar
ook, in het nationaal-socialistische systeem gesproken
worden van zelfbestuur, juist omdat de beroepsgenooten,
( cq.  leider)   in de marktorganisaties bevoegdheden   toe-
vallen op het gebied van productie, afzet en markt-
regeling.

Het is hier niet de plaats om verder in te gaan op de
organisatie en de regelingen in de „Reichsnahrstand". De
variatie van binding en vrijheid is in elken afzonderlijken
tak van bedrijf zoo groot, dat een meer gedetailleerde
behandeling buiten het bestek van ons onderwerp zou
vallen. Wij volstonden derhalve met het aangeven van
enkele algemeene lijnen en hoofdtrekken.

XXX
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Bezien wij thans nog nader de positie van den onder-
nemer in de nationaal-socialistische volkshuishouding.
Het  valt niet te ontkennen, dat de beinvloeding, welke
van overheidswege plaatsvindt, van groot belang is voor
de werkzaamheden van den ondernemer en zijn functie
in de volkshuishouding. In hoeverre nu ondergaat zijn
functie dan een verandering ?

In het kort kunnen de factoren, welke invloed uit-
oefenen, als volgt omschreven worden :

1. De nationaal-socialistische volkshuishouding wil
zijn een „gelenkte Unternehmerwirtschaft", d.w.z.
principieel bestaat vrijheid van ondernemers-
initiatief. De staat behoudt zich echter het recht voor
de ondernemerswerkzaamheden in de juiste banen
te richten met het oog op het algemeen welzijn.
Vast staat, dat dit staatstoezicht en staatscontr6le
afhangen van de mate, waarin vrijheid en gebonden-
heid in het economisch leven geboden zijn. Bij
noodzakelijke binding ontaardt deze niet in een
dwang van overheidswege zonder meer, hoewel,
indien het algemeen welzijn op het spel staat,
ook dan dwang uitgeoefend kan worden, b.v.
door dwangkartelleering, stilleggen van be-
drijven, etc.

Het leiden van de bedrijven in het kader van de
doeleinden, welke de overheid zich stelt, geschiedt
indirect door prijsstelling, verdeeling der op-
drachten, verdeeling der beschikbare hoeveelheden
grondstoffen en materiaal, tegengaan van over-
productiecapaciteit etc.

2. Zooveel mogelijk wordt gestreefd naar zelfbestuur.
Dit zelfbestuur echter ondergaat een wijziging in de
gewoonlijk daaraan gehechte beteekenis, doordat
het leidersbeginsel wordt toegepast, waardoor de
vakgenooten de bevelen van den leider moeten op-
volgen. Deze leider is tevens concurrent, wat be-
zwaren meebrengt, die ondervangen worden door
de aanstelling van een raad van bijstand en door
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benoeming van een leider, waarvan men verwacht,dat hij geen misbruik maakt van zijn positie.
3.  De organisatie van den ondernemer is een verplichte

organisatie. Daartegenover staat, dat de groepengeen bevoegdheden hebben ten aanzien van de
prijzen, doch enkel op technisch-, bedrijfsecono-
misch-, statistisch- en voorlichtingsterrein.4. De concurrentie wordt geregeld door algemeene
wetten ; voor speciale  vakaangelegenheden  ge-schiedt dit door de groepen. De prijzen worden be-
paald door de overheid. hetzij indirect, door prijs-
stop en calculatievoorschriften, alsmede directe of
indirecte prijszettingen door Rijksbureau en andere
overheidsorganen, dikwijls ook door gedwongen
kartelleering.

5.  In den landbouw daarenboven geschiedt een en ander
door de bedrijfsgenooten zelf, zij het dan onder
overheidstoezicht en via den leider. Het leiden van
het bedrijf in het kader van hoogere doeleinden
geschiedt nog stringenter dan in de industrie, door-
dat in het kader van de noodzakelijke marktordening
een verregaande beschikkingsbevoegdheid over de
onderneming, zelfs over het al of niet voortbestaan
ervan, uitgeoefend kan worden.

Daartegenover staat, dat aan de .Reichsnahr-
stand" verdergaande bevoegdheden zijn toegekend
inzake zelfbestuur dan aan de groepen van de
„gewerbliche Wirtschaft".

De vraag doet zich dan voor, of in de nationaal-
socialistische volkshuishouding sprake kan zijn van den
ondernemer als verantwoordelijk drager van de onzeker-
heid van zijn onderneming. Wordt niet, door reguleering
van de prijzen, van de bedrijfscapaciteit, van de voor-
schriften omtrent efficiency en inrichting van de boek-
houding, door bepaling van de hoeveelheden te koopen
grondstoffen en half materiaal en het verkoopen tegen
vaste prijzen de ondernemer als functie overbodig ?

Hierover sprekend stelt Hollenberg   vast :     .,Zij    ( de
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ondernemers) bepalen   niet   meer voor welke productie-
doeleinden zij hun bedrijf zullen leiden. hoe zij de pro-
ductiemiddelen : kapitaal en arbeid, daartoe moeten
bijeenbrengen ; de staat verschaft hun opdrachten ;
.........Prijzen  en loonen worden onder leiding  van  den
prijscommissaris en bewindvoerder van den arbeid ge-
regeld. De typische ondernemersfuncties komen dus
goeddeels te vervallen ;   het ( commercieele) risico  is  uit-
geschakeld; opdrachten zijn verzekerd en ook de winst.
Hun positie lijkt meer op die van een ambtenaar, directeur
van een staatsbedrijf, dan van den eigenlijk gezegden
kapitalistischen ondernemer         ,."  193 A

Inderdaad is het waar. dat de ondernemer in de natio-
naal-socialistische volkshuishouding niets meer weg heeft
van den kapitalistischen ondernemer, zelfs al zou hij dat
zelf willen. Directeur echter van een staatsbedrijf is hij
evenmin, daar hij de leider en de drager van de on-
zekerheid is gebleven. doordat :

1. vrij initiatief blijft bestaan ;
2. de ondernemer beslist, of en hoe de onderneming

in behoeften zal voorzien, zij het ook binnen het
kader van de door de overheid gestelde regelen ;

3. de staat is weliswaar door hooge belastingen „stille
"vennoot  in elke onderneming ; principieel komt hij

echter niet op voor het verlies ; de staat is niet de
kapitaal-bezitter.

Ook Tiburtius meent,  dat de ondernemer in  de  „ge-
,'lenkte Unternehmerwirtschaft niet verwordt tot de

,,Wirt-schlechthin" ( Schumpeter), maar dat hij wel dege-
lijk de onzekerheid (Wagnisse) van het ondernemings-
bestaan blijft dragen 194 )

Wanneer particulier initiatief niet alleen gewenscht
maar ook noodzakelijk is, dan volgt daaruit, dat de
ondernemer het doorzetten van nieuwe combinaties tot
plicht heeft. Ik meen zelfs, dat het doorzetten van nieuwe

293)  1.c. pag. 209.
194)   I. Tiburtius :  ..Die Einwirkung der IWirtschaftsordnung auf die Unter-

nehmerslelstung". Schmollers Jahrbuch 65e Iaargang 1941.
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combinaties door den ondernemer in de nationaal-
socialistische volkshuishouding des te meer noodig  en
gewenscht is, naarmate de oorlogsomstandigheden zich
deden gevoelen. De overgang immers naar de door
oorlogsnoodzaak gebonden volkshuishouding kenmerkt
zich allereerst door de absolute noodzaak van een groote
productie-omschakeling. Daarvoor is noodig, dat de
ondernemer initiatief kan nemen binnen de door den
staat bepaalde grenzen, dat hij zijn plannen kan door-
voeren, en dat hij kan disponeeren over de productie-
factoren. Dat hem de beschikkingsmogelijkheden over
personeele en materieele productiefactoren beperkt zijn, is
mogelijk door zuivere oorlogsnoodzaak, welke de grenzen
van het staatsingrijpen verder legt dan in vredestijd ge-
wenscht is.

Het staat overigens te bezien, of het commercieele
risico is vervallen, zooals Hollenberg meent. Slechts de
verkoop tegen vastgestelde prijzen is gemakkelijk ge-
worden, de grondstoffenvoorziening en dus de inkoop
baren de grootste moeilijkheden en eischen alle initiatief
en dadendrang van den ondernemer. Het kapitaalrisico
is in bepaalde gevallen wellicht verminderd.

Op zich zelf zijn de kostprijsverlagende motieven van
de groepen geeigend om ook het ondernemersinitiatief
op te wekken, al was het alleen hierom, dat de minder
efficiente bedrijven het eerst stilgelegd moeten worden.
Het dragen van onzekerheid, zoo meen ik, is in de natio-
naal-socialistische volkshuishouding niet verkleind, in-
tegendeel, echter het accent is op andere factoren komen
te liggen.

Niettemin zijn de oorlogsvoorbereiding en de oorlogs-
omstandigheden niet geschikt om den ondernemer in
deze volkshuishouding zuiver te zien. In dit opzicht is het
interessanter den ondernemer te kunnen zien in een van
staatswege geleide economie, waar de economische nood-
zaak niet dwingt tot te groote beperkingen van de vrijheid.

In de nationaal-socialistische volkshuishouding zal als
ondernemerstype vooral de nadruk vallen op den onder-
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nemer als organisator, voorzoover hij tevens met de
leiding van een groep is belast, of voorzoover hij in kartel
en trust, naast het belang van eigen bedrijf, ook het alge-
meen belang zal dienen te behartigen. Als zoodanig kent
deze volkshuishouding ook den financier, den koopman,
den technicus en ook den ondernemer krachtens geboorte-
recht, omdat de eigendomsverhoudingen zijn blijven be-
staan, zij het dan ook, dat er een sociale hypotheek op
rust. Trouwens, de werkzaamheden van den ondernemer
in de nationaal-socialistische volkshuishouding komen op
een geheel ander plan door de straffe doorvoering van
de richtlijn, dat algemeen belang zwaarder weegt dan
eigen belang. Typisch is, dat door het leidersbeginsel de
ondernemer als onderhandelaar, voorzoover het de
groepen betreft, komt te vervallen. Voor dit type blijven
echter buiten de groepen-organisatie nog ruime mogelijk-
heden over. Ook de pionier is bestaanbaar in de nationaal-
socialistische volkshuishouding. Zijn bestaansmogelijk-
heid hangt samen met de noodzaak van het doorvoeren
van nieuwe combinaties, welke aan het particulier initia-
tief worden overgelaten binnen door den staat bepaalde
grenzen.
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HOOFDSTUK VI.

DE ONDERNEMER
IN DE DOOR 00RLOGSNOODZAAK
GEBONDEN VOLKSHUISHOUDING.

Wij hebben reeds gezien, hoe de mate van binding,welke in het economisch leven heerscht, van beteekenisis voor de beschouwing van den ondernemer voor ons
doel. Als regel zagen wij b.v., dat binding door het be-
drijfsleven  zelf ( kartel  enz.)   over het algemeen  een   ge-
ringere invloed heeft op den ondernemer en het onder-
nemershandelen, dan wanneer de binding van staatswege,
hetzij principieel, hetzij wegens opportuniteitsnoodzaak,
geboden was.

De vraag doet zich dan voor, wat de beteekenis is van
de door oorlogsnoodzaak gebonden volkshuishouding,waarin het geheele economisch leven door den staat
wordt ingeschakeld in de doelstelling van den oorlog zelf.
Als regel zien wij in een dergelijke volkshuishouding eencontraire ontwikkeling van eenzelfde volkshuishouding in
vredestijd, wanneer wij b.v. denken aan de vrijheid, welke
in binding overgaat, de inperking van de vrijheid vancontract, b.v. door in-beslag-name, het beperken van de
vrije concurrentie door planmatige toewijzing in pro-
ductie, verdeeling en verbruik, en tenslotte in de verre-
gaande repercussies, welke het gevolg zijn van het over-heidsingriipen in het economisch leven.

Intusschen is het mogelijk te constateeren - en het
klinkt bijna paradoxaal - dat, waar toch de grootste
binding van staatswege verwacht zou worden in oor-
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logstijd, de binding in vredestijd nog grooter kan zijn,
wanneer de staat principieel het economisch leven binden
Wil.

De oorlogstoestand brengt wijzigingen in de structuur
van het economisch leven aan ; de repercussies van den
oorlog zijn zoodanig, dat storingsverschijnselen op het
gebied van productie, verdeeling en gebruik zich voor-
doen.

1.    Primaire doelstelling is steeds het behalen van de
doeleinden die de staat zich, tengevolge van den oorlog
stellen moet, hieraan is het economische volkomen onder-
geschikt, zoo zelfs, dat in tijden van oorlog deze onder-
geschiktheid van het economische als vanzelfsprekend
geldt, en de ogerheid, meer dan in vredestijd, alle
strevingen van het geheele volk op het door haar gestelde
doel kan richten. Deze primaire doelstelling brengt mede,
de noodzaak van een snelle en doeltreffende omschake-
ling van de vredesproductie op een apparaat, dat aan de
oorlogseischen kan voldoen.

Voor de maatschappij als geheel bezien zoowel als voor
de afzonderlijke ondernemingen beteekent dit : het op
groote schaal doorvoeren van ,,neue Kombinationen".
Deze nieuwe combinaties hebben in zooverre echter een
eenzijdig karakter, dat slechts in aanmerking komen ver-
vaardiging van nieuwe artikelen voor de oorlogsmachine
of nieuwe (vaak slechtere) qualiteiten van een reeds be-
staand artikel. zooals surrogaten. Daarmede gepaard gaat
dan de ontsluiting van een andere afzetmarkt en niet
steeds de verovering van andere betrekkingsmogelijk-
heden van grondstoffen en halffabrikaten.

2.  Bij een min of meer volledige bezetting van het
productieapparaat kan de voldoening aan de oorlogsbe-
hoeften vrijwel alleen geschieden door min of meer groote
vermindering van het verbruik, of door vernieuwing van
het bestaande productie-apparaat. Door aequivalentlooze
opoffering van nut, door kapitaalvernietiging, waarvoor
niet aanstonds surplus wordt gevonden, alsmede door het
uitvallen van bepaalde grondstoffenbronnen, is het vaak
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niet mogelijk tot de gewenschte uitbreiding van het pro-
ductie-apparaat over te gaan. Hierdoor is noodzakelijk
beperking van het gebruik. Deze beperking maakt het
noodzakelijk met minimum hoeveelheden aan kapitaal,
arbeid en grond huis te houden, waardoor op het gebied
van productie, gebruik en verbruik een verdeeling nood-
zakelijk is door het distributie-systeem, dat gebaseerd is
op een minimum voorzieningsniveau voor allen.

3.  Zoowel de omschakeling van het productie-appa-
raat als het onttrekken van economische goederen aan
hun oorspronkelijke bestemming komt tot uitdrukking in
de prijzen en het geheele prijzenstelsel. De prijs wordt
thans instrument ter bereiking van oorlogsdoeleinden, of
zooals Kaag het uitdrukt : „Die prijzen en prijsverhou-
dingen mogen echter niet als een zelfstandig probleem
worden bezien. De beTnvloeding van de prijzen mag niet
als een uiteindelijk doel worden beschouwd, doch die be-
Tnvloeding van het prijsniveau en de prijsverhoudingen
moet tenslotte worden gezien als een middel om het
primair gestelde  doel  zoo goed mogelijk te bereiken  195) I

Beinvloeding van de prijzen heeft dan allereerst tot
doel de productie een nieuwe richting aan te geven, de
vermindering van het verbruik op te vangen en de gelijk-
matige verspreiding van de verarming te organiseeren.

Ten aanzien van de inkomens beteekent dit, dat de
reeele inkomens een vermindering moeten ondergaan,
hetzij door vermindering van de inkomens bij constante
prijzen, hetzij door gelijkblijvende inkomens bij stijgende
prijzen. Waar het eerste zeer moeilijk te bereiken is,
dienen maatregelen genomen te worden om bij het tweede
geval te komen tot een beheersching van de prijzen van
alle goederen, teneinde prijsstijgingen zooved mogelijk
tegen te gaan.

4.  Teneinde een goede verdeeling van goederen te
bewerken en om de oorlogsdoeleinden te kunnen be-

195)   H.  A  Kaag : Economische problemen  in  oorlogstild.  Tilburg  1940,

pag. 5.
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reiken, moet het bedrijfsleven op de nieuwe doeleinden
kunnen worden ingezet. Een groote bedrijfsdwang is
derhalve noodzakelijk. Van den anderen kant kan een
planmatige productie en verdeeling slechts dan haar
karakter behouden, wanneer de vrijheid van bedrijfs-
vestiging en beroepskeuze aan banden wordt gelegd.
Teneinde schadelijke kapitaalsinvesteering en branche-
vervaging te ontgaan, is ook hier contr6le gewenscht en
noodzakelijk. Hiermede in verband staat tevens de
wensch, om het productie-apparaat in stand te houden.

Wij zullen dit complex van problemen en economisch
politieke maatregelen slechts in zooverre bespreken als
zij van beteekenis zijn voor den ondernemer.

Als illustratie zullen wij daarbij nemen de Neder-
landsche volkshuishouding in oorlogstijd en de sinds de
uitbreiding van den nieuwen oorlog genomen maat-
regelen. Over punt 1 en met name het doorvoeren van
nieuwe combinaties in oorlogstijd zal hieronder verder
gesproken worden.

In tegenstelling met wat in 1914 geschiedde, verzuimde
de wetgever thans niet de overheid de bevoegdheden tot
ingrijpen uitdrukkelijk te verleenen. De Distributiewet
opent n.1. de mogelijkheid van overheidsvoorschriften
over samenstelling en capaciteit der productie, over hoe-
veelheden te leveren, in voorraad te houden, te koopen,
te verkoopen en te produceeren goederen. Is eenmaal een
bepaald goed tot distributiegoed verklaard, dan bestaat
de mogelijkheid regelen te stellen met betrekking tot het
gebruik, het verbruik, de bewerking of de verwerking van
distributiegoederen, b.v. door dit voor bepaalde doel-
einden te verbieden, dan wel voorwaardelijk toe te staan.
Al dergelijke handelingen kunnen afhankelijk gemaakt
worden van een speciale vergunning, waaraan weer voor-
waarden verbonden kunnen zijn.

De procedure is dusdanig, dat voor een distributiegoed
de betreffende onderneming zich moet laten inschrijven,
wil zij, hetzij als producent, hetzij als handelaar etc., be-
drijfshandelingen verrichten. Inschrijving geschiedt eerst,
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wanneer de betreffende onderneming aan bepaalde voor-
waarden voldoet. Dispensaties en vergunningen worden
slechts verleend aan ondernemingen, welke zijn inge-
schreven. Door inventarisatie en verplichte verdere
maandelijksche of wekelijksche opgaven is het Rijks-
bureau op de hoogte van de voorraden. Bepaald wordt
dan voor welke artikelen deze al of niet gebruikt mogen
worden, waarbij in de meeste gevallen voor productie-
handelingen voorgeschreven wordt, welke quote van een
bepaald basisjaar als contingent gebruikt mag worden
binnen een bepaalde periode.

Herdistributie van de voorraden van bepaalde onder-
nemingen over die van bedrijfsgenooten is mogelijk via
de Rijksbureaux. Soms zijn de distributieregelen aan-
leiding om te komen tot een grootere ordening in den be-
treffenden bedrijfstak, b.v. in den handel in oude
materialen en afvalstoffen.

Een onderneming is, voorzoover zij een bepaald ar-
tikel verhandelt en/of produceert, gebruikt of verbruikt
- hetzij als hoofdbedrijf, hetzij als nevenbedrijf -, ver-
plicht tot inschrijving. Meestal geschiedt dit bij meerdere
Rijksbureaux. Thans bestaan er 22, ongeacht de verschil-
lende secties, waarin verschillende bureaux zijn onder-
verdeeld.

Via de Rijksbureaux derhalve wordt zoowel productie-
omvang als richting der productie mede bepaald. Daarbij
staat voorop, dat de productie-omvang-bepaling inge-
geven wordt vanwege de schaarschte. De overheids-
bemoeiing stelt zich derhalve tot doel een rechtvaardige
verdeeling, terwijl tevens getracht wordt die richting
aan de productie te geven, welke voor de volkshuis-
houding in haar geheel het meeste nut afwerpt.

Voorzoover het de distributie betreft is dus de volks-
huishouding in oorlogstijd een p l a n h u i s h o u d i n g
v a n b i j z o n d e r k a r a k t e r, vooreerst omdat  de  pro-
ductieomvang gereguleerd wordt door de overheid in
verband met de schaarschte. Zonder overheidsingrijpen
was er deze schaarschte ook, alleen zou er een minder
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rechtvaardige verdeeling zijn, vervolgens ook, omdat de
productie-richting mede door de overheid bepaald wordt.
Verschil met de collectivistische planhuishouding is echter
aanwezig :

le.   De bepaling van de productie-omvang is weliswaar
planmatig geschied, doch de doelstelling is meer
om een gegeven mogelijke productie economisch
en rechtvaardig te verdeelen over de belang-
hebbenden. Hierbij wordt met historische gegevens
rekening gehouden ; de ondernemer wordt door
den staat in de productie-mogelijkheid in het alge-
meen belang beperkt, zonder dat de staat zelf als
ondernemer optreedt. Veelal geschiedt het in-
grijpen indirect.

2e. Wat de productie-richting betreft wordt niet in de
allereerste plaats gedacht aan het doorvoeren van
nieuwe combinaties, tenzij van surrogaten. Hoofd-
motief is, in verband met de beperkt ter beschikking
staande middelen, die doeleinden te verwerkelijken,
welke het hoogste algemeen economisch nut op-
leveren. Het initiatief blijft uitgaan van de private
ondernemers, het vrije contract blijft, behoudens
inbreuk door inbeslagname en verwerkers of be-
werkersvoorschriften en aan voorwaarden ver-
bonden vergunningen, binnen het kader van de
distributieregelen bestaan. De staat treedt niet zelf
als producent op.

In de door oorlogsnoodzaak gebonden volkshuis-
houding kan men derhalve spreken van een planhuis-
houding van speciaal karakter, wanneer men tevens in
het oog houdt, dat het planmatige tot doel heeft een
ordelijke productie, verdeeling en verbruik te verwezen-
lijken ten bate van producent en consument als leden dier
volkshuishouding.

Het karakter van de volkshuishouding in oorlogstijd
komt ten aanzien van het planmatige wellicht het meest
tot uitdrukking in den landbouw. Reeds voor den oorlog
had de uitwerking van de overheidsmaatregelen, zooals
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die steunden op de Landbouwcrisiswet  1933  op  het ge-
bied van den landbouw, een analoge strekking als thans
de   distributiewet   1939,   o.a.   door de bepaling,   dat  voor
het verleenen van steun aan den landbouw, o.a. als voor-
waarde kan worden gesteld de beperking van de voort-
brenging    of de handel  in een bepaald product   ( art.  8) .
Voorts ook, doordat bepaald kan worden    (art.   9) ,   dat
het voortbrengen, verhandelen. vervreemden en/of af-
leveren slechts onder bepaalde voorwaarden is toe-
gestaan 196 h Hetzelfde geldt   voor de regeling  van  den
invoer   ( art.   10). Deze overheidsmaatregelen hadden  ten
doel noodtoestanden terzijde te stellen en aan de produ-
centen van de voor de volkshuishouding onontbeerlijke
producten een goeden prijs te verzekeren.

Teeltbeperking, productiebeperking en prijsvaststelling
golden als voorwaarden voor den overheidssteun.

Ook na het intreden van den oorlogstoestand werd niet
overgegaan tot een directen dwang. Op grond van de
Landbouwcrisiswet  1933 was het niet mogelijk geboden
te stellen of bepaalde verplichtingen op te leggen zonder
meer. Teneinde tot de noodzakelijke voorzieningen te
komen werd getracht door verbodsbepalingen en het op-
leggen van voorwaarden het beoogde doel te bereiken.
Zoo  bevatte het Teeltplan Akkerbouw Oogst 1941 enkel
verbodsbepalingen en teeltbeperkingen. Van de voor de
volkshuishouding belangrijkste producten werd de land-
bouwer in zooverre vrijgelaten, dat hij de productie zoo
hoog mogelijk kon opvoeren. Indirecte dwang gold b.v.
door het verbod van teelt op bouwland van andere dan
bepaald aangegeven artikelen als tarwe, rogge, gerst,
haver, erwten, boonen, bieten etc. Voorts door teelt-
beperking van minder belangrijke artikelen.

Anderzijds werd de productie aanlokkelijk gemaakt
door prijsvaststelling en het verleenen van premies voor
het scheuren van grasland tot bouwland, waarop ook

196) Inmiddels is sinds 1940 art, 9 gewijzigd. waardoor ook beperkende
bepalingen ten aanzien van het gebruiken, verbruiken, vervoeren, aanvoeren

en ontvangen van crisisproducten mogeHjk werden.

185



weer alleen de belangrijkste producten geteeld mochten
worden.

De Landbouwcrisiswet voorzag in te weinig bevoegd-
heden van de overheid. De verplichting tot levering aan
de overheid kon weliswaar strafrechtelijk of tuchtrechte-
lijk bij niet-nakoming kracht worden bijgezet, de in-
levering zelf kon niet worden afgedwongen. Hetzelfde
geldt voor voorschriften ten aanzien van andere
productie-handelingen. Tenslotte was de Landbouw-
crisiswet te beperkt ten aanzien van de artikelen, doordat
surrogaten en ook grond- en hulpstoffen voor den land-bouw aan de werkingssfeer ontkwamen. Aan deze be-
zwaren is tegemoet gekomen door het .Voedselvoor-
zieningsbesluit" van 21 December 1940, waarin aan de
overheid ruimer bevoegdheden zijn gegeven ten aanzien
van ieder, die eenige functie in de voedselvoorzieningvervult. Ieder, die een dergelijke functie vervult, is ver-
plicht algemeene richtlijnen op te volgen en handelingen,
welke niet in overeenstemming zijn met de overheids-
doeleinden na te laten.

Door dit besluit kan de overheid derhalve ook directe
geboden in den landbouw en in het algemeen voor de
voedselvoorziening stellen.

Wij kunnen derhalve constateeren een vergroote
activiteit en een directer ingrijpen van de overheid in den
landbouw. Het planmatige karakter ervan is echter van
gelijke soort als het reeds besproken ingrijpen in het
overige bedrijfsleven. Een verschilpunt met het meer
industrieele bedrijfsleven is_aan te wijzen op het gebied
der verplichte leveringen in zooverre deze aan overheids-
organen dient te geschieden. Over het algemeen is deze

-- krasse ingreep in het eigendomsrecht ingegeven door
fuivere oorlogsnoodzaak en uit nood. derhalve in-
cidenteel.

Tot een verdere groep van maatregelen in oorlogstijd
behooren de overheidsbemoefingen op het gebied van
prijzen en inkomens. Wij constateeren alleen het ingrijpen
van overheidswege in prijzen en inkomens, zonder hier-
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aan een uitvoerige beschouwing te wijden. De aanwezige
overvloedige literatuur noopt ons niet tot een uitvoerige
bespreking. Genoeg zij te vermelden, dat de overheid in
het productie- en verdeelingsproces ingrijpt en daarmede
ingrijpt in de verdeeling der koopkracht en de aan-
wending ervan. Tevens wordt getracht te bereiken een
doelmatige benutting van het productie-apparaat en in-
standhouding ervan.

Door diverse maatregelen is het prijspeil in oorlogstijd
vastgeschroefd in de voor-oorlogsche stand, zij het dan,
·dat bij gebleken noodzakelijkheid uitzonderingen en der-
halve .prijsverhoogingen kunnen worden toegestaan.
Over het algemeen is echter calculatie der verkoops-
prijzen op vervangingsbasis niet toegestaan.

Bij de bepaling van de verkoopskosten mag met kosten,
voorkomende uit onderbezetting, geen rekening worden
gehouden. De prijsstop wordt in den loop der tijden steeds
meer uitgehold, doordat daarvoor in de plaats detail-
regelingen komen. Wat voor de prijzen geldt heeft tevens
gelding voor de loonen, ook al zijn deze juridisch-
technisch op andere wijze vastgesteld. De loonstop heeft
aan beteekenis ingeboet door aanpassing der loonen van
de lagere klassen aan de algemeene prijsstijging. Voor
loonsverhoogingen daarenboven wordt veelal vergunning
verleend bij de aanvrage van prijsverhoogingen.

Ook op andere wijzen grijpt de overheid in door
maximum-prijzen, door richtprijzen, door vaste prijs-
grenzen of vaste prijzen, soms door winstnivelleering
teneinde bij een gegeven prijsvaststelling de onrendabele
grensonderneming te sauveeren. Soms door calculatie-
schema's 1197 )

De prijsstop, ook bij de meer soepele detailregelingen

197)  Voor een meer uitvoerige beschouwing moge ik verwijzen naar:  Prae-

adviezen  over:  -De  Prijsbeheerschingspolitiek  in Nederland", uitgebracht  door
I.  Albers  en  J.  Verster.  T.A.E.K (Tilburgsche Academische Economische Kring),

Maart 1942, de prae-adviezen van de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde

en  de  Statistiek  over:   -Overheidscontrale  op  prilzen en inkomens". 's Graven-

hage  1940 en Adolf Weber: Volkswirtschaftspolitik. Berlin  1940  pag.   11  e.v.
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zooals het calculatieschema en de maximumprijzen voorbepaalde producten, heeft voor den ondernemer ten aan-
zien van de winst een belangrijke consequentie. Doordat
krachtens de prijsregelingen de prijzen niet steeds gericht
zijn op de kostprijzen der grensonderneming maar op dievan het gemiddelde, goed geleide bedrijf, wordt bij de
prijspolitiek een boven-individueele  en algemeen econo-
mische norm aangelegd, waardoor de differentieele rente,
welke de ondernemer geniet, in gevaar wordt gebrachten zelfs in het negatieve kan verkeeren.

Daar komt bij, dat de ondernemer, die krachtens het
Prijsvormingsbesluit   1941 de prijs  van zijn artikel  moet
verlagen, over het algemeen zal zijn degene, die eenruime „quasirent" 198) geniet en derhalve tegen lagere
prijzen moet gaan verkoopen dan de grensondernemer(s).
Op deze wijze kan de rentabiliteit van deze laatste nogmeer in gevaar worden gebracht door de prijsverlaging,die er een noodzakelijk gevolg van is. Voor den grens-ondernemer is het feit, dat de maximumprijzen niet ge-baseerd worden op de grenskosten, een krachtige prikkelom de efficiency te verhoogen. Daar komt nog bij, dat
door de drastische belastingheffing, zooals deze o.a.
geschiedt door de vennootschapsbelasting, groote deelen
van de winst worden overgeheveld naar den staat.

Hoe het ook zij, zeker is, dat het den ondernemer. zelfs
de met lage kostprijs en derhalve met een goede differen-"tieele *,rent werkende ondernemers bij een te rigoreuze
beperking van de winst, het economisch motief voor zijnarbeid ontnomen wordt, waardoor de algemeen econo-
mische functie van de ondernemingswinst, en meer nogvan de ondernemerswinst, in het gedrang komt.

De tendens tot nivelleering van de ondernemingswinst,
c.q. ondernemerswinst komt allereerst tot uitdrukking in

198) De uitdrukking is van A Marshall.
Het is een begrip, dat aangeeft de winsten. die voorbilgaand tengevolge

van de prijsvorming optreden bij ver,neerderbare productiemiddelen ingevolge
productieverbeteringen of speciale marktsltuatie (Heller). Dit ter onderscheiding
van de eenige echte „int'; n.1. de grondrente.
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het  Besluit  op de Dividendbeperking   1940. De strekking
hiervan is immers de uitkeering tot maximaal 6% te be-
perken. Rekent men de belooning voor het kapitaal
normaal op 4%, dan beteekent dit, dad de ondernemers-
winst, voorzoover deze in dividend-uitkeeringen is be-
lichaamd,  maximaal 2 9  over het kapitaal bedraagt, d.w.z.
het vastleggen van de ondernemersrente op maximaal  2 %
van het kapitaal. Dezelfde strekking kan geconstateerd
worden in de Richtlijnen voor de Prijsvaststelling No. 1
( Staatscourant 69 A, 11-4-'42). Hierin immers wordt be-
paald, dat over het bedrijfskapitaal, na aftrek van het
niet-rentedragend vreemd kapitaal, ten hoogste 4% rente
mag berekend worden. Hierboven mag slechts een winst-
percentage    van    2 %     van het bedrij fskapitaal  van   het
gemiddelde, goedgeleide bedrijf berekend worden.

Zoowel het Prijsvormingsbesluit   1941   als de Beschik-
king ter uitvoering van dit besluit, hebben tot doel de
ondernemingswinst te beperken. Hoewel hieruit geen
recht op extra premies voor bijzondere ondernemers-
prestaties kan geconcludeerd worden, blijkt toch, dat
verhoogde winsten, die niet ontstaan zijn door stijging
van omzet en bedrijfsbezetting,  niet door prijsreducties
behoeven te worden afgestaan 199).

Dat de overheid, ook in oorlogstijd, belooning van bij-
zondere ondernemersprestaties gewenscht acht, blijkt uit
bovengenoemde Richtlijnen   (VI  -  3).  In de reeds  ge-
noemde 2% winst is reeds de specifieke ondernemers-
werkzaamheid van het gemiddelde goedgeleide bedrijf
begrepen. Voor bijzondere risico's die abnormaal te
achten zijn, ook voor de huidige omstandigheden, kan
echter dit procent verhoogd worden. Een hooger winst-
percentage ( maximaal   5% )    kan voor bijzondere   pres-
taties van den ondernemer worden toegekend.

„De bijzondere ondernemersprestatie zal als regel tot
uiting komen in lagere kosten in vergelijking met die van

199)    Vgl.   A   Rauchfleisch-Breil:   -Bilzondere   ondernemersprestaties"   eis
basis voor een extra winstpremle. Tijdschrift Economle, Junt/Iuli 1942.
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andere ondernemingen in den bedrijfstak; echter ook in
een kostenverlaging of in een bijzonder gunstige
materiaaluitbuiting, ook wanneer dit hoogere loonkosten
of hoogere indirecte kosten zou meebrengen ; voorts
in de vervaardiging van vervangingsproducten of nieuwe
producten, die voor de volkshuishouding van groote be-teekenis zijn, voorzoover hierbij bijzondere technische
of organisatorische prestaties of bijzondere vindingrijk-
heid noodig zijn".

Hieruit volgt derhalve, dat ook in oorlogstijd de over-
heid belooning van de specifieke ondernemersarbeid
evenals een renumeratie van de meer dan gewone onder-
nemersprestaties noodzakelijk acht.

Deze belooning is echter niet zoozeer met den onder-
nemer, doch veeleer met de onderneming verbonden,
tenminste daar, waar een scheiding bestaat tusschen
kapitaalbezit en ondernemingsleiding. Zij betreft derhalve
in vele gevallen de ondernemingswinst.Tot een volgende groep van maatregelen behooren die,
welke beoogen de inzetting van het productie-apparaat
op beoogde doelstellingen. Daarvoor is noodig contr6le
op in- en uitvoer, contr6le van de tewerkstelling. het toe-
wijzen van deviezen voor de eerst noodzakelijke invoer-
producten.

Behalve het geven van directe orders aan het bedrijfs-leven kan de productie indirect b€invloed worden, zoowel
negatief (stillegging) als positief ( vergrooting      der
productie-capaciteit),   door  al  of niet verleenen  van  ver-
gunningen voor de aanname van personeel. voor het
verkrijgen van deviezen voor buitenlandsche grond-
stoffen en niet het minst door contr6le op de vestiging
en uitbreiding van bedrijven.

Een rantsoeneeringspolitiek met als complement de
beheersching van alle prijzen en inkomens behoeft nood-
zakelijk een contr6le op de bedrijfsvestiging, vooreerst
om foutieve investeeringen, welke met de overheids-
doeleinden niet strooken, te kunnen tegengaan, vervol-
gens ook om ongewenschte branchevervaging te ontgaan.
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Het ligt n.1. voor de hand, dat de vrijkomende kapitalen.
welke in de eigen industrie geen investeering meer vinden,
investeering elders zoeken. Daarenboven is door den uitval
van de productie van bepaalde goederen, alsmede door de
gewenschtheid om uit te zien naar vervangingsmiddelen
en surrogaten, een run in de mogelijke productierichting
van te velen ongewenscht. Het gevolg is immers inves-
teering in bedrijfstakken, waarin vaak reeds een vol-
doende capaciteit aanwezig is.

Ook hier is binding en ordening noodzakelijk. De Be-
drij fsvergunningenwet   1938   bond de mogelijkheid    van
vestiging van nieuwe industrieele bedrijven aan een ver-
gunning echter in telkens afzonderlijk aan te wijzen be-
drij fstakken.  Door het Bedrij fsvergunningenbesluit   1941
is thans een algemeen vergunningenstelsel voor het ves-
tigen en uitbreiden van bedrijven afgekondigd, waarbij
verboden is het vestigen of uitbreiden van een industrieel
bedrijf zonder vergunning van den Secretaris-Generaal.
Het besluit heeft alleen betrekking op het fabriekmatig
of overwegend machinaal voortbrengen van goederen.
Ook de groothandel valt onder de bepalingen van dit
besluit.

Hoewel nog geen strikte kapitaalcontr6le op de
kapitaalmarkt heerscht, beteekent dit besluit een indirecte
contr6le tevens op de kapitaalmarkt, doordat investeering
kan worden tegengegaan. Een verdere kapitaalcontr6le,
zij het dan ook uit meer fiscaal oogpunt, is gelegen in
de bepaling van het besluit op de vennootschapsbelasting,
dat slechts een bepaald percentage mag afgeschreven
worden en slechts een bepaald gedeelte van het kapitaal
per jaar mag worden geinvesteerd.

Op het gebied van het kartelwezen tenslotte deed zich
de behoefte naar grootere bevoegdheden gevoelen. Om
hieraan te voldoen werd uitgevaardigd het Kartelbesluit
van 10 November 1941, dat de Ondernemersovereen-
komstenwet 1935 buiten werking stelde. Het Kartel-
besluit heeft betrekking op bedrijfsregelingen n.1. „be-
palingen ter regeling van de mededinging, financieele ver-
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plichtingen daaronder begrepen, tusschen personen, die
een bedrijf uitoefenen in eenigen tak van handel of nij-

"verheid in den ruimsten zin .
In dit besluit worden aan de overheid bevoegdheden

verleend tot het algemeen verbindend verklaren van be-
drijfsregelingen, ook indien belanghebbenden zelf niet het
initiatief nemen ( verschil met vroegere wet). Daarnaast
geeft het besluit aan de overheid bevoegdheid tot het
vaststellen van bedrijfsregelingen, ook indien er in het
geheel geen ondernemersovereenkomst bestaat. Het
kartelbesluit is derhalve een dwangkartelregeling in den
meest uitgebreiden zin. Dit komt o.a. ook tot uitdrukking
in de bevoegdheid tot het onverbindend verklaren van
bedrijfsregelingen.

XXX

Bezien we thans, in hoeverre de ondernemer en zijn
functies nog bestaanbaar zijn in de door oorlogsnoodzaak
gebonden volkshuishouding. Allereerst :  is de onder-
nemer nog de werkelijke leider en onzekerheiddrager van
zijn onderneming ? Voorop staat, zooals wij reeds zagen,
dat het planmatige in deze volkshuishouding slechts een
nood-karakter heeft. Bij de bepaling van de vraag, of de
ondernemer nog leider is van zijn onderneming, moet
allereerst onderscheid gemaakt worden in de beide be-
grippen voor leiden in de gewone beteekenis en het
doorvoeren van nieuwe combinaties. Vast staat, dat het
doorvoeren van nieuwe combinaties soms tot de onmoge-
lijkheden behoort, vooreerst door de rantsoeneerings-
maatregelen, vervolgens ook door den breidel, welke
gelegd is op de vestiging van en uitbreiding van onder-
nemingen. Niet steeds is de fabricatie van een nieuw
artikel mogelijk. Wil een ondernemer een nieuwe com-
binatie doorvoeren, dan heeft hij allereerst van noode een
vergunning. i.z. het Bedrijfsvergunningenbesluit. Ver-
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volgens dient inschrijving plaats te vinden voor de
benoodigde grond- en hulpstoffen bij de Rijksbureaux.
De procedure in een dergelijk geval is aldus, dat allereerst
de directeur van het betreffende Rijksbureau de aanvrage
in behandeling neemt. Is voldoende capaciteit in den be-
treffenden tak van bedrijf aanwezig, of zou de fabricage
van het nieuw artikel een te zware druk beteekenen voor
de grondstoffentoevoer van andere gewichtige artikelen,
dan zal vermoedelijk de Secretaris-Generaal een ver-
gunning weigeren. Slechts in enkele gevallen is door-
voering van nieuwe combinaties in den zin van het uit-
brengen van een nieuw artikel mogelijk. Van de andere
vormen van nieuwe combinaties is b.v. de ontsluiting van
een nieuwe afzetmarkt door de ransoeneering vaak
onmogelijk, tenzij door het uitvallen van afzet elders. De
invoering van nieuwe productie-methoden is in verband
met de onmogelijkheid van investeering in nieuwe ma-
chines uitgesloten en zou slechts mogelijk zijn in den vorm
van het op anders dan traditioneele wijze commercieel
op de markt te werk gaan. De betrekkingsmogelijkheid
van nieuwe grondstoffen en halffabrikaten vindt over het
algemeen slechts daar toepassing, waar vervangings-
artikelen kunnen worden gefabriceerd en dan slechts in
zooverre de grondstoffen hiervoor niet elders dringender
noodig zijn.

Wij zijn van meening, dat echte ondernemersdaden in
tijden van oorlog ondanks overgroote moeilijkheden van-

wege het overheidsingrijpen nog mogelijk zijn. De echte
ondernemer zal steeds er op uit blijven te trachten nieuwe
concepties te maken en nieuwe combinaties door te
voeren, zooal niet terstond. dan toch de plannen gereed-
maken om ze straks bij mindere binding te kunnen door-
voeren.

In de gevallen van de doorvoering van nieuwe combi-
naties blijft de ondernemer de drager van de onzekerheid
van de onderneming. De vraag is echter, of in de gevallen,
dat deze mogelijkheid niet bestaat en de ondernemer der-
halve uiterlijk alleen de functie van „manager" uitoefent,
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de ondernemersqualificatie nog op hem van toepassing is.
Indien de ondernemer in dezen zin leider van de onder-
neming is, derhalve verplicht is, de richtlijnen van hooger-
hand op te volgen, is hij - wij zagen het reeds - geen
ondernemer meer. In zekeren zin is dit b.v. het geval in
den   landbouw,  waar o.a. sinds   Juli   1942   besloten   is   de
koolzaadbouw voor de vetvoorziening des lands verplicht
te stellen, waardoor de landbouwer  8%  van zijn land-
bouwakkervlakte met koolzaad moet bebouwen en daar-
naast de verplichting krijgt grasland in bouwland te
scheuren.

In dit opzicht kan worden vastgesteld, dat de land-
bouwer hier verlengstuk en uitvoerder is van de over-
heidsbevelen en derhalve in onzen zin voor een deel van
zijn werkzaamheden niet meer als ondernemer kan
worden beschouwd.

Dit is echter voor slechts een deel van zijn werkzaam-
heden het geval, derhalve inperking, doch geen uitschake-
ling van zijn ondernemersfunctie.

Wil dit alles nu zeggen, dat de ondernemer geen leider
en onzekerheiddrager meer is in die gevallen, dat geen
nieuwe combinaties zijn door te voeren ?  Het is waar,
in alle vraagstukken betreffende hoeveelheden te combi-
neeren productiefactoren is hij gebonden aan vergunnin-
gen of bepaalde gerantsoeneerde maxima, het is waar,
dat productie en verdeeling precies zijn vastgelegd,  dat
prijzen en winstmarges aan banden zijn gelegd. Dit alles
neemt niet weg, dat er nog onzekerheid te dragen over-
blijft. Niet steeds de onzekerheid van het doorvoeren
van nieuwe combinaties, doch de onzekerheid voor de
instandhouding van het economisch bedrijf, welke niet
uitsluitend is gelegen in de zorg voor het zonder meer
uitvoeren van -gegeven richtlijnen van een maatschappij,
die in economisch opzicht in een bepaalden stand is vast-
geschroefd.

Onzekerheid is aanwezig en voelbaar en hangt den
ondernemer nog steeds boven het hoofd, doordat :
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1. De door oorlogsnoodzaak gebonden volkshuis-
houding niet zonder meer een statische huishouding
is, daar zich productieverschuivingen voordoen,
welke niet steeds van te voren gekend kunnen
worden; het doorvoeren van nieuwe combinaties
is daarom vaak noodzakelijk ;

2. De zorg voor de instandhouding van het productie-
apparaat een der voornaamste elementen van de
onzekerheid is geworden, welke den ondernemer
steeds moeten doen blijven vooruitzien en bedacht
doen zijn op nieuwe mogelijkheden, of liever on-
mggelijkheden, b.v. alleen reeds hierdoor, dat bij de
complementariteit van de productie door het uit-
vallen van een bepaalde grond- of hulpstof, vervan-
ging of verandering van het product noodzakelijk is,
wit niet de geheele productie komen te vervallen.
In dit opzicht moet de ondernemer blijvend op de
bres staan voor de verdediging van zijn onder-
neming.

3. De beperkte concurrentiemogelijkheden, die onge-
twijfeld nog bestaan, duiden er op, dat ook op deze
gebieden de ondernemer nog is de onzekerheid-
drager van de onderneming. Een bewijs hiervoor
is alleen reeds de mate, waarin de reclame thans
nog een rol speelt. Reclame heeft slechts doel,
wanneer de concurrentie is : ,,rivalry for income",
m.a.w., wanneer de rentabiliteit van de onder-
neming en de reputatie van den ondernemer als
ondernemer nog in het geding zijn. Dit nu is inder-
daad het geval.

4. De ondernemer is de onzekerheiddrager van de
onderneming in zooverre hij steeds bedacht moet
blijven op instandhouding en straks na den oorlog
de uitbreiding van zijn productie-apparaat. In dit"

opzicht is : ,,gouverner c'est prevoir  , ook al kunnen
nieuwe combinaties voorloopig nog niet door-
gevoerd worden.
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De conclusie moet zijn, dat de oorlogstoestand denondernemer een tijdelijke beperking oplegt en in veel
gevallen zijn karakter als ondernemer wijzigt of somszelfs gedeeltelijk wegneemt. De ondernemer blijft vaakevenwel leider en onzekerheiddrager van de onder-
neming, ook al draagt hij b.v. door de winstbeperking
een gedeelte van de offers, welke de consument door een
lager welvaartsniveau moet betalen.

Onze opvatting wordt bevestigd wanneer wij zien naar
de ondernemerstypen, welke in oorlogstijd al of niet
meer of minder op den voorgrond treden. De pionier is
bestaanbaar. al is het aantal mogelijkheden van denpionier beperkter dan anders ; de technicus blijft  aan-
wezig, de koopman ziet zijn functie beperkt, doch niet
geheel uitgeschakeld, de financier heeft de geringste
moeilijkheden, behalve voor het uitvoeren van de finan-
cieele overheidsbepalingen, de organisator heeft weinig
organisatietalent van noode, de ondernemer krachtens
geboorterecht is evenzeer bestaanbaar als onder meer
normale verhoudingen, de onderhandelaar tenslotte heeft
als diplomaat al zijn talenten noodig om de overheid te
overtuigen van de noodzaak van het handhaven van zijn
huidige productie-capaciteit of de uitbreiding ervan.

196



SLOTBESCHOUWING.

Bezien wij nog eenmaal het terrein onzer onder-
zoekingen, dan blijkt het volgende :

De ondernemer in de economische literatuur is in de
werken van vroegere schrijvers te weinig in de beschou-
wing betrokken, deels omdat hij niet paste in een theo-
retisch-economisch leergebouw. waarin de evenwichts-
gedachte ten onrechte aanleiding  was tot uitschakeling
van zijn persoon als bewegende kracht in het economisch
leven, deels ook, omdat naar een verklaring van de
ondernemerswinst werd gezocht, zonder de functie van
den ondernemer voldoende theoretisch vast te leggen.

Een minder juiste analyse van de ondernemersfunctie
was dan aanleiding om den aandeelhouder als ondernemer
aan te wijzen, ook indien theoretisch het onderscheid
ondernemer en kapitalist vaststond, doordat ten onrechte
de aandeelhouder de wezenlijke leiding in de onderneming
werd toegekend.

De ondernemer is diegene, die als verantwoordelijke
leider van de onderneming de onzekerheid draagt van het
bestaan en voortbestaan van de onderneming. Ik meen
dat Tiburtius hetzelfde tot uitdrukking brengt, wanneer
hij vaststelt : „Der Unternehmer ist also der Leiter und
Reprasentant der Unternehmung, nicht immer ihr Eigen-
tiimer. Er tragt daher ihr Wagnis nicht immer mit seinem
Verm8gen, bestimmt aber stets Voraussetzungen und
Inhalt dieses Wagnisses und hat es zu verantworten- 200)

Geheel afgescheiden van de prestaties van den kapitaal-

200)    L  Tiburtius: ..Die Einwirkung der Wirtschaftsordnung  auf die Unter-
nehmerleistung". Schmollers Jahrbuch 65. Jasrgang 1941, pag. 26.
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verschaffer, bestaat de ondernemersfunctie in het dragenvan het onmeetbare risico van het bestaan en voort-
bestaan van de onderneming. Deze onzekerheid is dan
geen kapitaalrisico, dit immers wordt gedragen door de
kapitaalverschaffer.

Het initiatief nemen, projecteeren, disponeeren, door-voeren en controleeren zijn dan de elementen der leiding"als „Voraussetzungen und Inhalt dieses Wagnisses .
Ook bij een minder dynamische ontwikkeling van het

economisch leven beteekent het leiden van den onder-
nemer : initiatief nemen, projecteeren, disponeeren, door-voeren en controleeren.

Uit het voorgaande blijkt tevens, dat wij den „sta-"tischen ondernemer van Amonn, d.w.z. de ondernemer,
die een reeds getroffen dispositie over productiemiddelen
voortzet 201),  noch  de -Wirt schlechthin" van Schum-
peter kunnen aanvaarden.-De ondernemer  is, ook indien
door hem geen nieuwe combinaties worden doorgezet,
ondernemer. voorzoover in een minder dynamische maat-
schappij steeds onzekerheid van het bestaan en voort-
bestaan van de onderneming te dragen over blijft.

Onze onderscheiding naar ondernemerstypen is geen
absolute en vaststaande onderscheiding. Slechts met een
enkele typeering hebben wij ondernemersverschillen
willen aangeven. Voor een betere en meer volledige in-
deeling willen wij de onze gaarne geven. Een beschou-
wing echter van verschillende systemen van economisch
practisch beleid maakte ons duidelijk, dat niet de functie
van den ondernemer veranderlijk is, doch dat het accent
op het eene, dan wel andere ondernemerstype komt te
liggen naargelang de economische omstandigheden daar-
toe aanleiding zijn.

Niet de functie van den ondernemer is veranderd,
maar door specialisatie is de nadruk meer gelegd op eenbepaald ondernemerstype. Wanneer derhalve een W. F.

201)   A.   Amonn: „Der Unternehmergewinn" in: Wirtschaftstheorie   der
Gegenwart Band lII. pag. 263.
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Bruck van meening is, dat de ondernemersfunctie in ver-
scheidene tijdperken van de economische geschiedenis
een andere is, dan moet hij niet alleen tot deze conclusie
komen omdat hij als wezenlijk kenmerk van de onder-
nemersfunctie het dragen van het kapitaalrisico ziet, doch
ook omdat hij geen onderscheid kent tusschen de onder-
nemersfunctie en de ondernemer als type in verschillende
economische tijdperken 202 ) .

Naar onze opvatting is het ondernemersbegrip, zooals
wij dit definieeren, geen veranderlijk. doch een constant
begrip in de theoretische economie. Deze opvatting kan
alleen gehandhaafd blijven, indien het ondernemersbegrip
beperkt blijft tot dat van leider der onderneming als zelf-
standige organisatie van personen en krachten. Over den
ondernemer kan slechts gesproken worden, zoodra de
kring der gesloten huishouding doorbroken wordt en in
de verkeershuishouding de specialisatie in het behoeften-
bevredigingsproces geschiedt via de onderneming als
organisatie van aan den ondernemer gesubordineerde
personen.

Ook in de verkeershuishouding is derhalve niet ieder
ondernemer, die aan het behoeftenbevredigingsproces op
eigen wijze door specialisatie deelneemt. De beschouwing
van de gebondenheid onder verschillende economisch-
politieke systemen, was voor ons geen aanleiding de
begripsbepaling van den ondernemer te herzien, z66, dat
de functie van den ondernemer telkens een anderen in-
houd moet verkrijgen.

Het nemen van initiatief is de sleutelstelling tot de
andere ondernemersfuncties, zooals het maken van
plannen, het disponeeren over de productiefactoren.
Vervalt de mogelijkheid tot het nemen van initiatief, dan
vervalt daarmede tevens de mogelijkheid om andere
ondernemersfuncties uit te oefenen.

Het komt mij voor, dat vrijheid van initiatief op de
202)    W. F. Bruck:..Die wandelnde Rolle von Unternehmerbild und -funktion

itt verschiedenen Epochen der Wirtschaftsgeschichte und die Theorie von Unter-
nehmer und Unternehmung: Schmollers Jahrbuch 56. Jaargang 1931
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eerste plaats onontbeerlijk is voor het bestaan van de
ondernemersfunctie, eerder dan de eigendom han de
productiemiddelen.

Wij hebben gezien, dat kapitaalverschaffing en
kapitaalbezit geen essentieele voorwaarden zijn, voor het
uitoefenen van de ondernemersfunctie, ook al zal in de
practijk de ondernemer in vele gevallen tevens kapitaal-
verschaffer zijn. Derhalve is het mogelijk, dat de eigen-
dom aan productiemiddelen in handen van den staat is,
zonder dat de ondernemersfunctie vervalt ; een voorbeeld
daarvan is de ondernemer in de publiekrechtelijke onder-
neming. Indien de staat de totale eigendom van de pro-
ductiemiddelen in eigen handen heeft, blijft theoretisch
de scheiding tusschen kapitaalbezit en ondernemings-
leiding mogelijk. De practijk van een dergelijke eigen-
domsverhouding zal echter eischen, dat degene, die de
eigendom van de productiemiddelen heeft, terwille van
het algemeen welzijn tevens ook de verantwoordelijkheid
draagt voor de besteding van de productiemiddelen.
In een dergelijk geval zal dan de staat tevens beslissen,
of en hoe de onderneming zich een economisch bestaan
verschaft, de staat zal dan tevens richting en wijze der
behoeftenvoorziening van de gemeenschap moeten be-
palen, en de al of niet slechte resultaten zelf moeten
dragen. Ook dan, wij zagen het, is de ondernemers-
functie noodzakelijk. In een dergelijk geval is echter de
ondernemersfunctie onbestaanbaar in handen van parti-
culiere ondernemers, omdat het particuliere initiatief en
de zelfverantwoordelijkheid zijn komen te vervallen.

Slechts in een enkel geval maakt de ondernemer dus
plaats voor den economischen leider in het algemeen,
wanneer in de collectivistische planhuishouding den leider
van de onderneming de mogelijkheid ontnomen wordt
de onzekerheid van het bestaan en voortbestaan van de
onderneming te dragen. Dit laatste nu is slechts mogelijk,
wanneer de planhuishouding in een min of meer totale
dwanghuishouding uitloopt, m.a.w., wanneer volledige
gemeenschapsverantwoordelijkheid is doorgevoerd.
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Zoolang vrije eigendom, vrij initiatief, vrijheid van con-
tract, vrije, doch geordende concurrentie zich laten ver-
binden met een min of meer ver doorgevoerde gemeen-
schapsverantwoordelijkheid, is de ondernemer en zijn
functie bestaanbaar  in een dergelijke geordende maat-
schappij.

Ook sterke binding van de concurrentie, indien vrije
eigendom gehandhaafd blijft, is niet in tegenspraak met
het bestaan van de ondernemersfunctie, voorzoover vrij-
heid van contract en vrijheid van initiatief mogelijk blijft.
Dit laatste wordt bewezen uit de min of meer sterke bin-
dingen, door concentratieverschijnsel en door den staat,
zooals wij dit in de laatste hoofdstukken hebben uiteen-
gezet.

De macht en de verantwoordelijkheid in de onder-
neming zijn onbestaanbaar zonder binnen redelijke eco-
nomische en sociale perken gegeven vrijheid van initiatief,
vrijheid van contract, een zekere mate van concurrentie
en handhaving van de eigendomsverhoudingen.

Om deze redenen kan elk staatsingrijpen, hoe prin-
cipieel ook in opzet, niet een gemeenschapsverantwoorde-
lijkheid verwerkelijken, die in wezen de macht en de
verantwoordelijkheid in de onderneming aantast. Zoo
opgevat kan de ondernemer naar het woord van Carlyle
in de economische orde blijven de „Captain of the
World", gedreven niet alleen door eigen belang, maar
voorgelicht en zoo noodig geleid door het algemeen be-
lang, kan hij in zijn motiveering en handelen een adeldom
ten toon spreiden, die het kenmerk is van de ware
menschelijke grootheid. ook als leider van een onder-
neming in een maatschappij, die in economisch opzicht de
binding aan hoogere normen kent.
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