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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Bankenn en industriefinanciering in de 19e eeuw 

Dee relatie tussen Mees en Stork 

Vann den Bergh gaat naar Engeland 

van n 

Lind aa van Goor 

Universiteitt van Amsterdam, 20 december 2000 



1.. Door de financiële begeleiding van nijverheidsondernemingen in de 19e eeuw 
leverdenn banken een bijdrage aan de vermindering van onzekerheid over het 
gedragg van de betrokken ondernemers en aan de vermindering van een 
informatieprobleemm bij kapitaalverschaffers over de verwachte rendementen; 
dezee onzekerheid en het informatieprobleem zouden anders het aantrekken van 
vermogenn te duur of zelfs geheel onmogelijk zou hebben gemaakt (conclusie 
vann dit proefschrift). 

2.. Het Stork concern zou anno 2000 niet hebben bestaan zonder de ingrepen van 
Meess in het financierings- en investeringsgedrag van de ondernemers Stork in 
dee 19c eeuw (hoofdstuk 5). 

3.. Van den Bergh is zijn externe financiering niet in Engeland gaan zoeken 
vanwegee gebrekkige financieringsfaciliteiten in Nederland, doch veeleer 
vanwegee de mogelijke verzilvering van goodwill in Engeland (hoofdstuk 6). 

4.. De toegevoegde waarde van banken ligt in hun vermogen onzekerheid 
(unexpectedd losses) te verminderen, meer dan in hun vermogen tot 
risicoverminderingrisicovermindering (expected losses). 

5.. De suggestie om niet-monetaire straffen in te voeren voor individuele leden van 
dee Raad van Bestuur voor het onvoldoende beheersen van operationeel risico 
herintroduceertt de door Marten Mees bepleite persoonlijke aansprakelijkheid 
vann een bankier, die anders "moet concurreren met den prikkel van 
eigenbelang""  en zal worden verleid tot speculatie (zie pag. 121). 

6.. Het spreekwoord "Schoenmaker blijf bij je leest" gaat ook op voor het vak 
financiering.. Banken moeten daarom toezicht houden op industriële debiteuren, 
vanwegee "een gebrek aan alle industrieelen eigen, dat zij bij de rechtmatige 
overtuigingg van hun eigen kracht en van de deugdelijkheid der zaken, die zij 
doen,, geen helder begrip hebben van de grens die er bestaat in het vastleggen 
vann hun geld" (citaat Marlen Mees, zie pag. 168) 

7.. Het vastleggen van normen in de financiële sector in het laatste decennium, 
bijv.. in de Integriteitsnotaen in diverse Gedragscodes, markeert een ommekeer 
inn het normbesef van de sector als geheel en de beurs in het bijzonder (zie pag 
109,, De Nieuwe Financier, 1918). 



8.. Fair Value Accounting door banken zal een beter beeld geven van het totale 
risicoo dat banken dagelijks lopen dan de traditionele vorm van accounting (par. 
5.1.33 en 6.1.3), doch ook dusdanig ongewenste vertrouwenseffecten teweeg 
brengenn dat de waarde van FVA twijfelachtig wordt. 

9.. Het mededingingstoezicht op het bedrijfsleven in het algemeen en op banken in 
hett bijzonder dwingt de betrokken ondernemers welhaast tot afspraken om hun 
onderr volmaakte concurrentie tot stand gekomen prijzen en voorwaarden 
dusdanigg te doen afwijken dat de ondernemers niet kunnen worden beticht van 
opp elkaar afgestemde gedragingen. 

10.. De financiële waarde van de opleidingsmogelijkheden voor een aio maakt een 
afrondingg van de promotie binnen de duur van het aio-contract niet incentive 
compatible. . 

11.. Gezien de prestaties van de Nederlandse marathonzwemmers in internationale 
wedstrijdenn en de wens van Prins Willem Alexander om Nederland te 
promotenn als land van water-beheersers, moet de zwemmarathon worden 
opgenomenn in het olympische programma. 

12.. Zingen in een koor bevordert de harmonie. 
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d'affairess inspireerden mij tot een onderzoek in 19e eeuwse literatuur over de zin van banken en 
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Lindaa van Goor 
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Inleiding Inleiding 

11 Inleiding 

1.11 Rechtvaardiging, onderzoeksvraag en bijdrage 

Inn deze dissertatie wordt het comparatieve voordeel van banken bestudeerd bij de financiering 
vann industriële ondernemingen in de tweede helft van de 19e eeuw. De interesse voor banken is 
gewektt door een veranderingsproces dat zich op dit moment voltrekt in de financiële sector en 
inn het bijzonder de financiële instellingen lijk t te treffen. Het veranderingsproces is versneld 
doorr de introductie van moderne technologie, vooral op het gebied van telecommunicatie en 
informatieverwerking.. De moderne informatietechnologie heeft het mogelijk gemaakt dat 
anderee instellingen dan de banken in de economie traditionele functies van de banken uitvoeren, 
zoalss het doorsluizen van middelen van overschot- naar tekorthuishoudingen, het verwerken 
vann financiële risico's en het produceren van informatie over financiële transacties en 
debiteuren.. In sterkere mate dan voorheen ondervinden banken op traditioneel bancair terrein 
concurrentiee van niet-bancaire instellingen en financiële markten. Deze concurrentie is 
aanleidingg tot de bestudering van de unieke rol van banken in de economie. 

Dee concurrentie tussen de diverse instellingen in de financiële sector kent verschillende 
facetten.. Enerzijds lijk t het of banken hun diensten- en productenpakket vergroten. De 
activiteitenverbredingg lijk t samen te gaan met schaalvergroting. Anderzijds lijken banken 
marktaandeell  te verliezen aan niet-bancaire instellingen en financiële markten; het relatieve 
volumee van door banken aangeboden diensten daalt. Niet-bancaire financiële instellingen 
kunnenn een zeer concurrerend diensten- en productenpakket leveren, bijvoorbeeld in de 
consumptievee kredietverlening en bij diverse spaar- en beleggingsproducten. Op financiële 
marktenn worden nieuwe producten ontwikkeld met behulp van moderne informatietechnologie, 
diee financiering uit de financiële markten steeds gemakkelijker en de tussenkomst van banken 
inn bepaalde gevallen overbodig maakt. 

Ditt veranderingsproces in de financiële sector vraagt om een bezinning op de vraag wat 
eigenlijkk de bijdrage van banken is. In de academische literatuur is de aandacht onder meer 
gerichtt geweest op micro-economische analyses van het bestaansrecht van banken, waarin het 
uitt de weg ruimen van de problemen die zijn verbonden aan de agency-relatie tussen 
ondernemerr en financier centraal staat. In deze dissertatie wordt voor een bezinning op het 
comparatievee voordeel van banken een aantal cases bestudeerd uit de tijd dat het huidige 
'moderne'' bankwezen ontstond; dit was in de tweede helft van de 19e eeuw. De bestudering van 
hett verleden kan een inzicht verschaffen in de toegevoegde waarde van de banken en hun 
aantoonbaree rol in bepaalde soorten relaties, ongeacht de stand van de technologie. Een tweede 
redenn om historische cases te bestuderen is hun informatieve waarde, met name door de 
beschikbaarheidd van vertrouwelijke stukken. Voor de toetsing van moderne theoretische 
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inzichtenn is het noodzakelijk een genuanceerd beeld van financieringsrelaties te krijgen. Wij 
pretenderenn met dit historisch onderzoek slechts een aanzet te geven tot bestudering van het 
comparatievee voordeel van banken tot en met de tegenwoordige tijd. Wij zoeken in deze 
dissertatiee een antwoord op de volgende vraag: 

WatWat was het comparatieve voordeel van banken bij de financiering van industriële 
ondernemingenondernemingen tijdens de ontstaansperiode van het moderne bankwezen? 

Dee primaire bijdrage van banken - zo blijkt uit deze studie - betreft het verminderen van 
onzekerheidd in financieringsrelaties. Het accent daarbij ligt op het verminderen van 
informatieproblemen,, een vermoeden dat in de moderne literatuur veel aandacht krijgt. Hoewel 
dee moderne informatietechnologie suggereert dat informatie-overdracht en communicatie 
gemakkelijkerr zijn geworden, is de onzekerheid die partijen ervaren bij het aangaan van een 
financieringsrelatiee onzes inziens nog steeds van groot belang. 

Dee bijdrage van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste wijst het op het comparatieve voordeel 
vann banken bij de financiering van industriële ondernemingen in de tweede helft van de 19e 
eeuw.. Daarbij wordt archiefmateriaal gepresenteerd dat van verderstrekkende waarde kan zijn 
bijj  bedrijfshistorisch onderzoek. Ten tweede plaatst het de moderne theorieën van financiële 
intermediatiee in een historisch-empirisch perspectief, waarmee enige richting kan worden 
gegevenn aan modem financieringstheoretisch onderzoek. De theorieën worden gebruikt om een 
gezichtspuntt voor het onderzoek te bepalen, maar niet om de historische ontwikkelingen te 
verklaren.. De historische ontwikkelingen worden wel gebruikt om de meerwaarde van bepaalde 
theorieënn boven andere te duiden. 

Dezee dissertatie beperkt zich hoofdzakelijk tot financieringstheoretische overwegingen. Voor 
eenn beter inzicht zou tevens een vergelijking moeten worden gemaakt met de ontwikkeling van 
financiëlee instellingen in de buurlanden. Daarmee zou de vraag kunnen worden verhelderd in 
hoeverree sociale en culturele omstandigheden de rol van banken beïnvloeden; vooral het al dan 
niett ontstaan van industriebanken is in deze context van belang. Wij raken deze vraag echter 
slechtss zijdelings aan. In de slotbeschouwing zullen wij de gevonden resultaten voor de 
bestudeerdee Nederlandse banken naast recente onderzoeksresultaten over andere landen leggen. 

Dee onderzochte relaties zijn interessant, omdat zij van invloed zijn geweest op ondernemers en 
bankierss in latere perioden. De betrokken ondernemersfamilies - Stork en Van den Bergh -
haddenn vooruitstrevende ambities. Hun producten en productiemethoden waren modern en voor 
dee financiering ervan zochten zij moderne oplossingen. Aan de hand van een nauwkeurige 
beschrijvingg van de keuzes die ondernemers en banken in beide gevallen maakten kunnen wij 
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nagaann in hoeverre moderne financieringstheoretische opvattingen hout snijden. Daarnaast 
werpenn de inzichten van deze studie een interessant licht op de actuele discussie over de unieke 
toegevoegdee waarde van banken. 

1.22 Ontwikkelingen in de literatuur 

Dee rol van banken kreeg vanaf begin jaren tachtig meer aandacht in de wetenschappelijke 
literatuur.. De traditionele visie op de rol van banken in de financieel-economische wetenschap 
vóórr die tijd is verwoord in het werk van Gurley en Shaw (1960). Deze visie was meer een 
nauwkeurigee beschrijving van wat banken in de praktijk deden dan een analyse van de 
toegevoegdee waarde van banken binnen de economie. Een toegevoegde waarde van instellingen 
inn een economie kon theoretisch ook moeilijk worden gevonden, omdat de traditionele (neo-
klassieke)) economische theorie uitging van perfecte markten waarin intermediatie overbodig is. 
Economischee theorieën van latere datum grijpen juist aan bij de aantasting van de perfecties in 
hett traditionele raamwerk. Overigens behandelde Schumpeter in de klassieker Theorie der 
wirtschaftlichenwirtschaftlichen Entwicklung uit 1912 al de interactie tussen banken en ondernemers. De 
erkenningg van het bestaan van imperfecties is aanleiding geweest tot de bestudering van de 
toegevoegdee waarde van instellingen in de economie, waaronder banken. De toegevoegde 
waardee van banken in de economie wordt theoretisch bestudeerd in de financiële 
intermediatieliteratuur;; in deze dissertatie zal een selectie hiervan worden gepresenteerd. 

Dee moderne financiële intermediatietheorie heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de rol 
vann banken bij industriefinanciering. In deze theorie staat de interactie tussen financiers en 
ondernemerss centraal en wordt er gezocht naar de optimale vormgeving van de 
financieringsrelatie.financieringsrelatie. De theoretische inzichten zijn echter nog nauwelijks gebruikt ter 
ondersteuningg van meer empirisch gerichte activiteiten zoals de geschiedschrijving. Er zijn 
opvallendee uitzonderingen, bijvoorbeeld het werk van Baskin (1988) over de historische 
ontwikkelingg van financiële instrumenten, en het werk van Rajan en Kroszner (1994) over het 
Amerikaansee bancaire stelsel vóór de Glass Steagal Act van 1933. Dergelijke studies die theorie 
enn geschiedschrijving combineren hebben een tweeledige bijdrage: zij kunnen historische 
ontwikkelingenn nauwkeuriger beschrijven en zij kunnen een licht werpen op de plausibiliteit 
vann theorieën. 

Dee theorieën die wij gebruiken richten zich op relaties - micro-economische interacties - en 
niett op economieën als geheel. Theoretische overwegingen over de rol van banken bij de 
macro-economischee ontwikkeling van een natie zijn eerder door financieel-historici ontwikkeld. 
Dee theorie van Gerschenkron (1962) koppelt de relatieve economische ontwikkeling van een 
landd aan de ontwikkeling van banken en financiële markten. Als een natie economisch 
voorlooptt op de buurlanden zouden ondernemers zich kunnen financieren via financiële 
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markten:: een graduele ontwikkeling van individuele relaties via netwerken van financiers en 
ondernemerss naar georganiseerde financiële markten. Als een natie daarentegen economisch 
achterloopt,, zouden ondernemers meer moeten leunen op banken. In dat geval is de expertise 
vann bankiers en de verzameling van fondsen via dergelijke instellingen belangrijker dan in een 
situatiee waarin ondernemers vooroplopen. Als de achterstand van een land zeer groot is en als 
bijvoorbeeldd het wantrouwen van het publiek jegens elk particulier initiatief groot is, kan de 
staatt deze stuwende rol op zich nemen. Zo vertonen de initiatieven van graaf Witte in Rusland 
eindd 19e eeuw overeenkomsten met de initiatieven van de banken in het toenmalige centraal 
Europaa (Gerschenkron 1962, 20). Dergelijke overwegingen vinden we ook bij de moderne 
literatuurr over de financieel-economische ontwikkeling van de zogenoemde emerging markets. 
Landenn in ontwikkeling - met een achterstand - zijn aanvankelijk sterk aangewezen op banken. 
Dee hoeveelheid spaargeld is immers relatief laag, zodat individuele spaarders zelf moeilijk over 
meerr beleggingen kunnen diversifiëren. Ook de expertise om agency-problemen te beoordelen 
ontbreektt nog bij de meeste individuen.2 In dat geval verzamelen banken de fondsen van velen, 
spreidenn de risico's namens velen en zien toe op het gedrag van de ondernemers of adviseren 
henn daaromtrent. De voornaamste bijdrage van banken aan deze economieën is het verschaffen 
vann liquiditeit, zowel aan spaarders als aan ondernemers. Zodra de economie voldoende groeit 
enn er meer fondsen beschikbaar komen, kunnen individuen zelf ook spreiden, worden 
agency-problemenn minder ernstig door de ontwikkeling van reputaties en komen financiële 
marktenn tot ontwikkeling.3 Opvallend in de financieel-historische literatuur is de uitzondering 
diee auteurs maken voor Nederland: in de eerste stadia van economische ontwikkeling kende ons 
landd juist voornamelijk marktfinanciering. Banken kregen pas een rol van betekenis bij de 
take-offf  van de industriële ontwikkeling. Hoewel deze dissertatie zich richt op individuele 
relaties,, zal deze ontwikkeling van markt- naar bankfinanciering wel herkenbaar zijn. 

Inn de Nederlandse literatuur is de financiële geschiedschrijving nog niet gecombineerd met 
inzichtenn uit de moderne financiële intermediatieliteratuur. Een voorbeeld is het tweedelig werk 
vann Kymmell (1992 en 1996) over de geschiedenis van de algemene banken in Nederland 
1860-1914.. Dit werk is een enorme bijdrage aan de bancaire geschiedschrijving, maar de auteur 
gaatt nauwelijks in op de interactie tussen de banken en de ondernemers die financiering nodig 
hadden.. De bestudering van deze interactie is essentieel voor het vinden van de toegevoegde 
waardee van de banken bij industriefinanciering. Voor deze bestudering geeft de financiële 
intermediatieliteratuurr een handvat, dat in deze dissertatie wordt gehanteerd. Een ander 
voorbeeldd uit de Nederlandse financiële geschiedschrijving is het werk van Jonker, dat wel de 
interactiee met ondernemers beschouwt; de onderhavige studie sluit het meest aan op zijn werk. 
Jonker'ss studie over de financiële markten in Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw 
(1996)) en vele andere bijdragen betreffende de gehele periode van 1800 tot de Tweede 
Wereldoorlogg zijn een belangrijke stimulans geweest voor deze historische studie naar 
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industriefinanciering.. Jonker gebruikt geen inzichten uit de financiële intermediatietheorie ter 
onderbouwingg van zijn bevindingen over ondernemingsfinanciering, maar een zeker theoretisch 
beeldd van de vermogensmarkt bepaalt wel het perspectief. De financieel-historische literatuur in 
Nederlandd is verder voornamelijk gericht geweest op het completeren van de Nederlandse 
financiëlee geschiedenis, zoals Wijtvliet (1993) en 't Hart, Jonker en Van Zanden (1997). Geen 
vann de auteurs gebruikt micro-economische inzichten ter ondersteuning van het onderzoek. 

1.33 Perspectief, structuur en beperking 

Inn deze dissertatie wordt de rol van banken bestudeerd in twee specifieke financieringsrelaties, 
aann de hand van twee verschillende perspectieven: een theoretisch perspectief en een 
institutioneell  perspectief De perspectieven worden geleverd door de financiële 
intermediatietheoriee enerzijds en de financieel- economische omgeving van die tijd anderzijds. 
Dee financiële intermediatieliteratuur geeft aan wanneer banken theoretisch de meest efficiënte 
enn effectieve oplossingen kunnen zijn voor specifieke problemen binnen financieringsrelaties. 
Dee financieel-economische omgeving maakt duidelijk welke posities bedrijven en banken 
haddenn in de economie en welke financieringsarrangementen bijgevolg wel en niet mogelijk 
warenn in die tijd; dit wordt ook wel de omgevingsafhankelijkheid van gekozen oplossingen in 
eenn economie genoemd. 

Tenn behoeve van de overzichtelijkheid van de dissertatie is gekozen voor een opzet in drie 
delen.. De delen kunnen worden beschouwd als op zichzelf staande studies, die te zamen een 
genuanceerdd antwoord op de onderzoeksvraag trachten te geven. Het theoretisch perspectief 
volgtt in deel 1, waarin een aantal geselecteerde theorieën uit de financiële 
intermediatieliteratuurr wordt besproken. Dit deel eindigt met een overzicht van inzichten in de 
roll  van banken en een checklist van de factoren die moeten worden onderzocht om de 
plausibiliteitt van de inzichten te kunnen aantonen. Het overzicht gaat verder dan strikt 
noodzakelijkk zal blijken te zijn voor de bestudering van de cases; het kan ook worden gebruikt 
voorr andere case-studies van meer recente financieringsrelaties. De institutionele context wordt 
beschrevenn in deel 2. Dit deel eindigt met een overzicht van financieringsbehoeften, 
beschikbaree financieringsalternatieven en gangbare financieringsrelaties van industriële 
ondernemerss in de bestudeerde periode. Deel 3 gebruikt beide overzichten voor de analyse van 
tweee specifieke case- studies van financieringsrelaties. Hiermee kan de bijdrage van banken aan 
dee financiering van deze industriële ondernemingen worden bestudeerd en een nuancering 
wordenn gegeven aan de inzichten in de financiële intermediatietheorie. 

Tweee specifieke financieringsrelaties tussen een onderneming en haar bank(en) in de tweede 
helftt van de 19e eeuw zijn het onderwerp van de twee case-studies in deel 3. In de eerste case-
studiee staat de relatie tussen machinefabriek Stork en de bank R. Mees & Zoonen centraal. De 
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tweedee case-studie beschrijft hoe de margarinefabriek Van den Bergh zijn banken 
Amsterdamschee Bank en Rotterdamsche Bank verliet voor de financiële markt in Londen. Deze 
relatiess zijn interessant voor onze probleemstelling, omdat verrassende - en uiteindelijk 
succesvollee - financieringsarrangementen werden gekozen. De studies kunnen theoretische 
inzichtenn nuanceren, omdat bancaire financiering in het ene geval wél en in het andere geval 
niett essentieel bleek te zijn voor de betrokken onderneming. 

Dee financiële problemen van Stork zijn typerend voor de nieuwe, gemechaniseerde industrie 
vann de Industriële Revolutie. Vele machinefabrikanten kenden hetzelfde financieringsprobleem 
alss Stork, namelijk een liquiditeitsprobleem. Als reparateur van textielmachines zag Charles 
Storkk kansen in de markt. Hij stortte zich op het ontwerpen en bouwen van nieuwe machines, 
zonderr zich de financiële consequenties te realiseren. De fabriek legde echter een groot deel van 
zijnn vermogen vast, wat hij als textielfabrikant niet gewend was. Verscheidene concurrenten in 
dee sector ondervonden hetzelfde. Vóór de uitvinding van machinale productie bestonden hun 
activaa uit voornamelijk vlottende activa en was afbetaling op korte termijn zelden een 
probleem.. Op het moment dat een deel van de middelen werd vastgelegd in activa die pas jaren 
laterr zouden werden terugverdiend, werd lange termijn financiering noodzakelijk. De 
machine-industriee was de eerste bedrijfstak die dit probleem moest opvangen; in later jaren 
kondenn andere bedrijfstakken en financiers leren van dit voorbeeld. R. Mees & Zoonen was één 
vann de weinige banken die zich met dit probleem bezighielden in de jaren zeventig van de 19e 
eeuw.. De firma keek de benodigde financieringstechnieken ook af van banken in de 
buurlanden.. In die zin was Mees een voorbeeld voor andere banken in Nederland. 

Dee relatie tussen margarinefabriek Van den Bergh en zijn banken in de tweede case-studie is 
interessantt vanwege de problemen die ondernemers tegen de eeuwwisseling ondervonden als zij 
opp grote schaal wilden expanderen. Van den Bergh verbrak de banden met de banken vrij 
plotselingg op het moment dat het bedrijf versneld wilde uitbreiden. Onderpand in de vorm van 
vastee activa was er op dat moment niet, terwijl de banken dat in het algemeen voor grote 
financieringenn wel eisten. Een enorm potentieel en een hoge waarde van het niet-liquideerbare 
activumm goodwill waren er wel: het succes van de onderneming werd gedragen door haar 
netwerkenn van afnemers, distributiekanalen en marketingtechnieken. Het succes van het bedrijf 
konn alleen te gelde worden gemaakt met een aandelenemissie. Deze tweede case-studie 
representeertt de specifieke taken die de banken kregen bij industriefinanciering, en de taken die 
zijj  uit handen moesten geven en aan de onderneming overlaten. 

Beidee relaties kwamen tot ontwikkeling in de tweede helft van de 19e eeuw, een periode die in 
dee financieel-historische literatuur wordt gezien als de ontstaansperiode van het moderne 
bankwezen,, bijvoorbeeld in: R. Mees (1920), Hirschfeld (1922), De Jonge (1968), Van den 
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Eerenbeemtt (1987), Kymmell (1992 en 1996), De Vries (1995) en Jonker (1996). Voor de 
markeringg van het begin van het moderne bankwezen wordt in de financieel-historische 
literatuurr verwezen naar het decennium na 1860, omdat toen verscheidene moderne banken 
werdenn opgericht. De nieuwe banken werden opgericht op grond van een vermeende behoefte 
aann financiering bij de nieuwe industrie van de Industriële Revolutie. Deze meer 
gemechaniseerdee industrie was in Amsterdam in de eerste helft van de 19e eeuw opgekomen; 
vanaff  ongeveer 1850 won gemechaniseerde productie terrein in het hele land. Het jaar 1853 
kondigdee de nieuwe era reeds aan met de oprichting van het Credit Mobilier in Frankrijk en de 
Crediett Vereeniging Amsterdam. Het zou echter tot 1861 duren voordat andere oprichtingen 
volgdenn en het beeld van het financiële systeem zou veranderen. In de daaropvolgende decennia 
tott ongeveer 1910 groeide het Nederlandse bankwezen naar volwassenheid. De periode na de 
Eerstee Wereldoorlog wordt gekenmerkt door een grotere importantie van de banken in 
industriefinancieringg dan voorheen. Zo ver gaat deze studie echter niet. 

1.44 Methodologie 

Omm een antwoord te vinden op de probleemstelling maken wij gebruik van een combinatie van 
theoretischee inzichten en case-studies, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving 
waarinn de cases zich afspeelden. In deze paragraaf geven wij ten eerste aan hoe case-studies 
wordenn gebruikt in de sociale wetenschappen in het algemeen en in de financieel-economische 
wetenschapp in het bijzonder. Daarna beschrijven wij hoe deze methode door ons is gebruikt. 

1.4.11 Het gebruik van case studies 

Inn het algemeen worden case studies in de sociale wetenschappen (waaronder economie, 
sociologiee en politicologie) gebruikt voor twee doeleinden (Eckstein 1972). Ten eerste dienen 
case-studiess voor het vinden van relevante vragen die de wetenschap ten behoeve van de 
maatschappelijkee ontwikkeling zou moeten bestuderen en theoretisch zou moeten analyseren. 
Tenn tweede dienen case-studies in een later stadium van theoretische ontwikkeling ter 
verificatiee en falsificatie van nieuwe - als hypotheses geformuleerde - theorieën. Deze toetsing 
vann nieuwe theorieën aan de hand van cases gaat vaak vooraf aan grootschalig empirisch 
onderzoekk naar de geldigheid van theorieën, simpelweg omdat case-studies eenvoudiger, 
handzamerr en goedkoper zijn uit te voeren dan grootschalig onderzoek. In deel 3 van deze 
dissertatiee wordt aan de hand van case-studies beoordeeld in hoeverre de theoretische inzichten 
uitt deel 1 hout snijden. 

Inn de financieringsliteratuur is het gebruik van case-studies opgekomen toen er behoefte 
ontstondd aan inzichten die enige richting zouden kunnen geven aan de veelheid van theorieën 
diee voortkwam uit toepassingen van de agency- en transactiekostentheorie op 
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financieringsrelatiess (Jensen c.s. 1989, 3). Het gebruik van de agency- en 
transactiekostentheoriee was ingegeven door vragen die werden opgeroepen door de 
onbevredigendee verklaringen voor financiële intermediatie in de perfecte markt-analyses van de 
neo-klassiekee economie. Inmiddels is de moderne financiële intermediatieliteratuur echter een 
lappendekenn van deel-theorieën geworden en is het onduidelijk welke theorieën meer en welke 
minderr relevant zijn. Daarnaast blijkt het onderzoek op het gebied van Financiële intermediatie 
zichh in toenemende mate te richten op het interne functioneren van organisaties. De 
beschikbaarheidd van data ten behoeve van de toetsing van dergelijke theorieën is een groot 
probleem.. Case-studies met historische data kunnen ook wat dit betreft uitkomst bieden. 

Explicietee criteria voor case-studies in de financieringsliteratuur zijn er niet: 'case-studies dienen 
richtingrichting te geven' (Jensen c.s. 1989, 5). De richting van toekomstig onderzoek wordt in de 
huidigee financieringsliteratuur belangrijker geacht dan pasklare antwoorden. Case-studies 
dienenn de essentie van maatschappelijke problemen - meer in het bijzonder: financieel-
economischee problemen - beknopt en plaatsbaar in de theorie weer te geven. 

1.4.22 De gekozen criteria en het stappenplan 

Dee criteria voor ons onderzoek hebben wij afgeleid uit de studie van Jensen c.s. (1989) voor 
case-studiess in de financieringsliteratuur en uit North's criteria voor economisch-historisch 
onderzoekk (in Ransom e.a. 1982): 
11 het onderzoek moet relevant zijn voor een maatschappelijk probleem waarvoor het verleden 

inzichtt kan geven in het heden; 
22 het onderzoek moet zijn gebaseerd op geaccepteerde theoretische inzichten; 
33 de gekozen case-studies moeten zowel representatief zijn (voor het probleem, de periode en 

dee omgeving) als onderscheidend (voor de theorieën). 
Verderr voldoet het onderzoek aan het algemene criterium van verifieerbaarheid. 

Voorr een goed inzicht in de financieringsrelaties is het noodzakelijk te beschikken over alle 
relevantee informatie over de financieringsrelaties. Immers, de focus in de moderne theorieën ligt 
opp het interne functioneren van organisaties, het gedrag van mensen in dergelijke relaties en de 
onzekerheidd daarover. Om die reden hebben wij gekozen voor een periode in het verleden 
waarvann alle archieven open zijn. De enige overgebleven onzekerheid in het onderzoek komt 
voortt uit de onvolledigheid van het materiaal; meestal betreft dit manco persoonlijke 
correspondentie. . 

Hett stappenplan van het onderzoek bevat in grote lijnen: 
11 de identificatie van cases; 
22 het formuleren van handzame inzichten uit geaccepteerde theorieën en het bepalen van 
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onderscheidendee factoren; 
33 het plausibel maken van de inzichten aan de hand van onderscheidende factoren. 
Dee eerste twee stappen kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd; de inzichten kunnen pas 
plausibell  worden gemaakt nadat de vorige twee stappen zijn afgerond. Hieronder lichten wij dat 
toe. . 

StapStap 1. Wij hebben gezocht naar relaties in het verleden waar de rol van de bank of de banken 
opp het eerste gezicht verrassend en intrigerend was. Dit hebben we gedaan door in de 
historiografischee literatuur te letten op wat men bijzondere relaties acht. De haalbaarheid van 
hett onderzoek van geschikte cases is echter bepaald door de beschikbaarheid van bronnen; dit 
beperktt het aantal te kiezen cases aanzienlijk. De identificatie van de cases is vervolgens 
gebeurdd aan de hand van bedrijfseconomische normen. We beschrijven de activa en de passiva 
-- activiteiten en traditionele financiering - van de betrokken firma's en de ontwikkeling daarvan 
inn de loop van de tijd, voor zover relevant voor het bestudeerde financieringsprobleem. Tijdens 
dezee stap trachten we tevens een beeld te geven van de institutionele omgeving van de 
betrokkenn banken en bedrijven. 

StapStap 2. De theoretische inzichten zijn gebaseerd op de financiële intermediatieliteratuur. De 
hieruitt geformuleerde inzichten volgen in paragraaf 1.5. De invloedsfactoren die in de inzichten 
wordenn genoemd, hebben we opgenomen in een checklist van te onderzoeken factoren. Het 
theorie-overzichtt dient voor de bepaling van een gezichtspunt, niet voor de verklaring van 
geschiedkundigee ontwikkelingen. 

StapStap 3. De theoretische inzichten suggereren wat de bijdragen van de banken zouden kunnen 
zijn.. Aan de hand van de case-studies wordt gekeken welke inzichten meer en welke minder 
wordenn ondersteund. Bovendien geven de case-studies een antwoord op de probleemstelling. 
Dee voornaamste bevindingen volgen hieronder. 

1.55 Voornaamste bevindingen 

Hett comparatieve voordeel van banken bij de financiering van industriële ondernemingen 
tijdenss de ontstaansperiode van het moderne bankwezen was drieledig, zo blijkt uit deze studie. 
Tenn eerste behaalden zij dankzij hun ervaring en specialisme een efficiëntievoordeel bij het 
initiërenn en het onderhouden van de financieringsrelaties; hun schaal was van secundair belang 
voorr de ondernemers. Ten tweede leverde hun taak als gedelegeerd toezichthouder behalve 
schaalvoordelenn bij het uitvoeren van de toezichtstaak ook verminderde onzekerheid op bij de 
vermogensverschaffers.. Ten derde gaf een gevestigde reputatie van een begeleidende bank 
ondernemingenn de kans ook van andere financiers tegen gunstige voorwaarden krediet te 
verkrijgenn of überhaupt toegang te krijgen tot extern vermogen. Daarnaast kon de reputatie van 
dee begeleidende bank dienen als dekking voor de onzekerheid bij vermogensverschaffers, die 
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anderss wellicht niet bereid waren te investeren. De bijdrage van de banken aan de financiering 
vann nij verheidsondernemingen in de 19e eeuw betrof dus de vermindering van onzekerheid, die 
anderss het aantrekken van vermogen te duur of zelfs geheel onmogelijk zou hebben gemaakt. In 
gevallenn waarin ondernemingen zelf de onzekerheid bij vermogensverschaffers konden 
wegnemenn of waarin banken door een gebrek aan ervaring niet in staat waren onzekerheid te 
beheersen,, was de bijdrage van de banken beperkt tot hun oorspronkelijke taak: het afhandelen 
vann betalingen. 

Hieronderr volgen de inzichten uit de financiële intermediatietheorie die wij hebben afgeleid in 
deell  1 en de voornaamste ondersteuningen die wij hebben ontleend aan de analyse van de case-
studies. . 

TheoretischTheoretisch inzicht 1. 
BankenBanken kunnen operationele transactiekosten verlagen door schaal, specialisatie en 
risicodiversificatie.risicodiversificatie. Dit (schaalvoordeel wordt groter naarmate de transacties specifieker zijn 
enen de risico's moeilijker kunnen worden beoordeeld door het publiek in de markt. 

Wijj  constateren dat de verlaging van operationele transactiekosten - zoals de kosten van 
transport,, administratie en communicatie - door de concentratie van de financiële transacties bij 
éénn instelling destijds weliswaar aanzienlijk was, maar ook dat die kostenverlaging niet 
essentieell  was voor het inschakelen van de banken. De toegevoegde waarde van de banken was 
duss wel positief, maar hun comparatieve voordeel lag niet in het verlagen van technische 
transactiekosten.. Elke andere vorm van organisatie waarbij de transacties geconcentreerd 
zoudenn worden uitgevoerd, zou dezelfde kostenverlaging opleveren. In beide cases was 
risicodiversificatiee voor de vermogensverschaffers geen overweging bij hun beslissing. De 
betrokkenn banken zorgden wel voor een laag risico van hun totale activaportefeuille. Het lage 
risicoo op de activa werd echter niet veroorzaakt door gezonde 
industriefinancieringsoverwegingen,, maar door de dominantie van andere, meer op de korte 
termijnn georiënteerde bankfuncties (vooral betalingsverkeer). 
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TheoretischTheoretisch inzicht 2. 
BankenBanken kunnen de kosten van ex-ante informatie-asymmetrie verlagen door (1) schaal en 
specialisatiespecialisatie in screening, en door (2) het ontwikkelen van een reputatie als geloofwaardig 
informatieproducent,informatieproducent, het ook zelf dragen van risico's, en voldoende intern toezicht. Zij kunnen 
ditdit beter dan financiële markten als voor de juiste screening vertrouwelijke informatie nodig is. 

Inn beide cases vinden wij een voordeel voortkomend uit de concentratie van de screening bij 
eenn gespecialiseerde intermediair met een gevestigde reputatie. De reputatie van de 
begeleidendee intermediair was een belangrijk criterium voor beleggers wanneer informatie 
onvoldoendee kon worden gepubliceerd, zoals in het geval van Stork. Ook als informatie wel 
konn worden gepubliceerd, was de reputatie van de intermediair die de operatie begeleidde van 
invloed,, zoals in het geval van Van den Bergh. In het geval van Stork leefden de beleggers 
desalnietteminn in onzekerheid, waardoor de garantie van Mees van belang was. Bij Van den 
Berghh was het niet nodig dat de intermediairs risico droegen, maar wel dat de beleggers 
zeggenschapp verkregen in de vorm van een vertegenwoordiger in de directie. 

TheoretischTheoretisch inzicht 3. 
BankenBanken kunnen de kosten van ex-post informatie-asymmetrie verlagen door (1) concentratie 
vanvan de toezichtstaak bij de bank als gedelegeerde, door (2) het onderhouden van lange termijn 
relaties,relaties, en door (3) het ontwikkelen van een reputatie. Door de momentgerichte aard van de 
handelhandel op financiële markten kan dit voordeel niet op deze markten worden behaald. 

Inn beide cases constateren wij dat de delegatie van toezicht aan een intermediair met een hoge 
reputatiee essentieel was voor de beschikbaarheid en de kostenvoet van de financiering - naast 
dee schaalvoordelen in de kosten van het toezicht op ondernemers. De feitelijke verschaffing van 
dee fondsen door de intermediair was niet van belang voor deze toegevoegde waarde. In het 
gevall  van Stork droeg Mees verantwoordelijkheid voor de genomen risico's; in het geval van 
Vann den Bergh was participatie in de directie door de underwriters voldoende. De termijn van 
dee relaties had geen invloed op de bondingkosten;6 in beide cases blijkt alleen een 
schaalvoordeell  in de bondingkosten te worden gehaald. 

TheoretischTheoretisch inzicht 4. 
DoorDoor het ontwikkelen van een reputatie kunnen banken de vermogenskosten voor zichzelf 
verlagen.verlagen. Omdat zij hiermee een lagere rente en een grotere beschikbaarheid van vermogen 
kunnenkunnen bewerkstelligen, kunnen zij de kosten van financiële intermediatie ten opzichte van 
directedirecte financiering verlagen. 

Wijj  stellen vast dat een kwetsbaar bedrijf als Stork baat had bij het ontwikkelen van een 
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vertrouwensrelatiee met een bank van hoge reputatie. Zodra (of zolang) een bedrijf zelf 

publiekelijkk voldoende geloofwaardige informatie kon verschaffen aan zijn financiers - zoals 

Vann den Bergh - ging het relaties aan met meer banken of meer financiers om verzekerd te 

blijvenn van lage vermogenskosten. De reputatie van de bank kan zowel de vermogenskosten 

verlagenn als de beschikbaarheid verhogen; zodra de onderneming zelf voldoende reputatie heeft 

opgebouwd,, is de rol van de bank wat dit betreft uitgespeeld. 

Notenn bij hoofdstuk 1 

11 Krediet zou volgens Schumpeter essentieel zijn voor een ondernemer om überhaupt te kunnen 
producerenn (vertaling Opie 1961, 102). In deze klassieke visie is de handel in krediet - voor de 
financieringg van de economische ontwikkeling - de voornaamste functie van de kapitaalmarkt. Neo-
klassiekee economen konden deze visie niet verwerken in hun kaders van perfecte markten. 

22 Problemen door onzekerheden over het gedrag van de tegenpartij in financieringsrelaties. Dit wordt 
uitgelegdd in paragraaf 2.3. 

33 Voorbeelden van de traditionele literatuur in dit vakgebied zijn behalve Gerschenkron (1963): 
Cameronn (1967), Patrick (1966), Goldsmith (1969), McKinnon (1973), Shaw (1973). Moderne 
studiess zijn bijvoorbeeld: Bencivengha & Smith (1991), Acemoglu & Zilibotti (1995, 1996), Sussman 
&&  Zeira (1995), Greenwood & Jovanovic (1990), King & Levine (1993). 

44 Merk op dat wij niet ingaan op de relatieve waarde van deze methodologie ten opzichte van andere 
wetenschappelijkee methoden, noch op de verschillende criteria die binnen deze methode kunnen 
wordenn gehanteerd. Voor een discussie over methodologie binnen de financieel-economische 
wetenschapp verwijzen wij naar Cools (1993, 5-47). Voor een discussie over methodologie in de 
economisch-historischee wetenschap verwijzen wij naar P. Vries (1995). 

55 Screening is het doorlichten van een onderneming voordat besloten wordt tot de financiering van de 
onderneming.. Wij komen hierop terug in paragraaf 2.2.2. 

66 Bonding is het geheel van activiteiten die de ondernemer zelf uitvoert om te blijven garanderen dat hij 
zichh aan de afspraken met zijn financier houdt. Wij komen hierop terug in paragraaf 2.2.3. 
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DEELL  1 INZICHTE N UIT DE FINANCIËL E INTERMEDIATIETHEORI E 

Doell  en opzet van deel 1 

Inn deel 1 beschouwen we het comparatieve voordeel van banken in de financiering van 
ondernemingenn ten opzichte van externe financiering direct uit de vermogensmarkt (dat wil 
zeggenn uit het geheel van vragers en aanbieders die zonder tussenkomst van een derde vermo-
genn overdragen). De moderne financiële intermediatietheorieën analyseren de verscheidene 
manierenn waarop intermediairs kosten kunnen verlagen en beschikbaarheid van vermogen 
kunnenn verhogen en aldus waarde kunnen toevoegen aan de vermogensmarkt. Het uitgangspunt 
iss hierin steeds de toestand waarin ondernemers zich volledig met eigen geld financieren. We 
richtenrichten ons op de primaire vermogensmarkt waarop ook banken initiële financieringen kunnen 
aanbieden.11 Zodra ondernemers externe financiering nodig hebben en de vermogensmarkt 
betreden,, moeten ze extra kosten maken en verliezen ze waarde. Het kan zelfs zo zijn dat ze 
geheell  geen financiering kunnen vinden en hun projecten niet kunnen uitvoeren. De gekozen 
financieringsvormm zal die zijn met de laagste kosten en de hoogste beschikbaarheid van 
vermogen.. Het doel van deel 1 is een overzicht te geven van een aantal financiële intermedia-
tietheorieën. . 

Dee toegevoegde waarde blijkt theoretisch vooral te bestaan als er sprake is van niet-
waarneembaree of niet-verifieerbare informatie tussen vragers en aanbieders van vermogen. Het 
gebrekk aan informatie over het mogelijke investerings- en betalingsgedrag van een ondernemer 
creëertt onzekerheid bij de financier naast de reeds bestaande onzekerheid over toekomstige 
economischee ontwikkelingen die de resultaten van een ondernemingsproject kunnen beïnvloe-
den.. De onzekerheid over het investerings- en betalingsgedrag van ondernemers maakt 
financieringsrelatiess duur. Het informatieprobleem kan de allocatie van middelen in de 
economiee ernstig verstoren. Voor dit probleem was in de traditionele economische theorieëen 
nogg geen plaats, doordat men uitging van perfecte markten waar informatie voor iedereen vrij 
enn kostenloos beschikbaar was. Om de toegevoegde waarde van intermediairs in theoretisch 
perspectieff  te kunnen plaatsen, beginnen we in paragraaf 2.1 met een traditioneel concept in de 
economischee wetenschap: Walras' pure ruileconomie. Na de toepassing van het begrip perfectie 
opp de primaire vermogensmarkt volgen de in de literatuur gedocumenteerde imperfecties op de 
vermogensmarkt:: de afwijkingen van perfectie. We staan uitgebreid stil bij het probleem 
informatie-asymmetrie.. In paragraaf 2.1.5 geven we een overzicht van kosten en onzekerheden 
inn de vermogensmarkt. 

Vervolgenss behandelen we de verschillende manieren waarop intermediairs kosten- en onze-
kerheidsverlagingenn kunnen bewerkstelligen. Hieruit volgen theoretische suggesties over de 
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toegevoegdee waarde van banken. De theorieën in paragraaf 2.2 richten zich op het comparatief 
voordeell  van banken ten opzichte van directe, bilaterale relaties. In werkelijkheid zien we echter 
bankenn en financiële markten als instituten naast elkaar opereren. De vragers en aanbieders van 
vermogenn hebben een keuze: handelen via een bank of rechtstreeks op de markt. Suggesties 
overr de factoren die van invloed zijn op de keuze markt of bank - wanneer beide instituten 
beschikbaarr zijn - geven we in paragraaf 2.3. In deze context zetten we tevens de complementa-
riteitriteit van banken en markten uiteen: de noodzaak van hun bestaan naast elkaar. Paragraaf 2.3 
nuanceertt paragraaf 2.2 in die zin dat het de theoretische suggesties voorwaarden meegeeft 
inzakee hun geldigheid in verschillende omstandigheden. 

Hett samenvattende overzicht van de theorieën aan het einde van deel 1 mondt uit in vier 
inzichtenn en een checklist van te onderzoeken factoren die als gezichtspunt worden gebruikt bij 
hett onderzoek in het vervolg van de studie. 

22 De theoretische toegevoegde waarde van banken 

2.11 Imperfecte markten 

2.1.00 Inleiding 

Dee economische wetenschap had tot in de jaren zestig nauwelijks een verklaring voor het 
bestaann van banken. Beschouwingen over banken hielden zich bij een beschrijving van wat 
bankenn feitelijk deden. Op de perfecte markten van de traditionele, neoklassieke economische 
theoriee hadden instellingen zoals banken geen toegevoegde waarde, waardoor de theorie niet uit 
dee voeten kon met het feitelijke bestaan van financiële instellingen (bijv. Varian 1992).2 De 
veronderstellingg van perfecte markten is een zinvolle abstractie van de werkelijkheid, omdat zo 
eenn gedegen analyse mogelijk is van "pure" economische processen zonder "verstorende" 
factoren.. De pure wetenschap onderscheidt zich hiermee van de toegepaste wetenschap, die 
economischee processen in de werkelijkheid bestudeert. Economische processen zijn in werke-
lijkheidd onderhevig aan vele factoren die markten imperfect maken - afwijkend van de perfecte 
situatie.. We bestuderen factoren die de imperfecties veroorzaken in de primaire vermogens-
markt,, waarop financieringsrelaties tot stand komen. De oorzaken van imperfecties noemen we 
fricties.fricties. Er zal blijken dat problemen in de primaire vermogensmarkt vooral ontstaan op het 
grensvlakk van reële en financiële sfeer. De waarde van de ruil op de vermogensmarkt wordt 
bepaaldd door de waarde van de reële investering die eraan ten grondslag ligt. Er is informatie 
nodigg voor de financiële sfeer uit de reële sfeer. Op dit raakvlak kan onzekerheid ontstaan bij de 
betrokkenn partijen.3 Intermediairs kunnen in dit kader waarde toevoegen. Patinkin (1965) en 
Tobinn (1963) benoemden reeds wanneer intermediairs waarde kunnen toevoegen: als er 
imperfectiess bestaan in de directe vermogensmarkt, als er een technologie bestaat om die 
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imperfectiess te verminderen en als deze technologie kenmerken vertoont waarmee schaalvoor-
delenn kunnen worden behaald. 

Inn dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de pure ruileconomie van Walras en de plaats 
vann de vermogensmarkt daarin, het begrip perfecte vermogensmarkt, de imperfecties die 
wordenn waargenomen en de oorzaken van de imperfecties. Een overzicht van de onzekerheden 
enn kosten die voortvloeien uit de fricties in financieringsrelaties vormt het uitgangspunt voor de 
volgendee paragraaf, waar banken worden geïntroduceerd. 

2.1.11 Walras' pure ruileconomie 

Inn deze paragraaf beschrijven we Walras' veronderstellingen van de perfecte markt in een pure 
ruileconomiee en de plaats van de vermogensmarkt daarbinnen. Met een vertaling van dit 
perfectiebegripp voor de primaire vermogensmarkt kunnen we de imperfecties van de vermo-
gensmarktt in een kader plaatsen. 

Dee economische theorie van Walras gaat over de bepaling van prijzen in een economie waar 
schaarstee heerst in de zin van een beperkte beschikbaarheid van goederen. In de theorie van 
Walrass wordt het proces van prijsbepalingen beschouwd in een pure ruileconomie, een perfecte 
wereldd waarin wordt geruild onder een regime van volledige mededinging (Walras 1977, 40). 
Bijj  Walras zijn de vraagoverschotten geaggregeerd gelijk aan nul. Evenwicht is het centrale 
conceptt in het Walrassiaanse denken. Het prijsmechanisme ruimt de markten. De budgetrestric-
tiess verzekeren het ruimen van het geheel van markten, doordat voor elk individu de waarde van 
dee bundel gevraagde goederen gelijk moet zijn aan de waarde van zijn initiële vermogen. De 
prijzenn sturen de productie, omdat producenten dat maken wat hun de hoogste opbrengst geeft, 
duss dat waar de meeste vraag naar is. 

Dee prijs van vermogen - het vereiste rendement - wordt op dezelfde wijze bepaald als de prijs 
vann goederen: het rendement van het vermogen dat wordt gebruikt voor de aanschaf van 
productiegoederenn wordt bepaald door de prijs van de productie, die op zijn beurt afhangt van 
dee vraag naar de geproduceerde goederen. Er bestaat dus geen onzekerheid over de productie-
mogelijkheden.. De prijzen van de kapitaalgoederen zijn een afgeleide van de prijzen van de 
geleverdee productie. De vaste kapitaalgoederen genereren immers een bepaald inkomen. 
Gecorrigeerdd voor afschrijving en verzekering ter vervanging van het vaste kapitaalgoed geeft 
ditt inkomen zijn rendement aan. In evenwicht moet de prijs van het vermogen dat is gebruikt 
voorr aanschaf van het vaste kapitaalgoed overeenkomen met het inkomen dat het kapitaalgoed 
genereert:: de evenwichtsinterestvoet (ta.p. 289). Het beschikbare vermogen zal worden ingezet 
waarr het hoogste rendement wordt gehaald, dus bij de productie van goederen waar de meeste 
vraagg naar is. 
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Financieringsrelatiess op zich kennen geen problemen; het enige op te lossen probleem in een 
Walrassiaansee markt is de bepaling van de evenwichtsprijs, waarvoor alle informatie beschik-
baarr is. Op de markten waar financieringsrelaties ontstaan - de vermogensmarkt - is het object 
vann ruil een contract waarin de vermogensoverdracht gespecificeerd wordt. We zullen spreken 
vann financiële titels of van claims, de rechten die voortvloeien uit de afspraken binnen de 
financieringsrelatie.. De handel in financiële titels vindt in de Walrassiaanse theorie plaats zoals 
dee handel in goederen. De waarde van financiële titels wordt bepaald door hun schaarste, hun 
relatievee beschikbaarheid en hun nut, die weer afhangt van de verwachte opbrengst uit de 
productie.. Impliciet wordt hierbij verondersteld dat informatie die in de financiële markt nodig 
iss uit de reële sfeer volledig beschikbaar is. Een implicatie van deze denkwijze is het Modigliani 
enn Miller Theorema (1958): de wijze van financiering van een onderneming heeft geen invloed 
opp de waarde van de onderneming. De waarde van de onderneming wordt immers bepaald door 
dee schaarste van de geleverde producten dan wel de waarde van de ondernomen projecten. 
Wijzigingenn in de financiële structuur of wijzigingen in het type uit te geven financiële titels 
kunnenn dan geen waarde toevoegen aan de onderneming. Financieringsrelaties doen er in dit 
kaderr niet toe. 

Exclusieve,, niet-overdraagbare informatie heeft in Walras' theorie geen plaats. In de pure 
ruileconomiee vindt handel alleen plaats in "waardevolle zaken die in beperkte hoeveelheid 
beschikbaarr zijn, toe te eigenen, ruilbaar, en produceerbaar en vermenigvuldigbaar in een 
bedrijfstak""  (t.a.p. 66, 67) - met andere woorden: schaars zijn. "Waarde" wordt er bepaald door 
schaarste,, wat Walras uitlegt als een combinatie van (subjectief) nut en beperkte beschikbaar-
heidd (t.a.p. 200). Zaken die niet binnen deze definitie vallen vormen derhalve een probleem, 
voorall  zaken waarvan toeëigening een probleem is of die niet of moeilijk kunnen worden 
geproduceerdd of geruild. "Informatie" is zo'n probleem als het niet verifieerbaar of waarneem-
baarr is. Als het gaat om verifieerbare rapporten of waarneembare informatie is er geen pro-
bleem.. Als een persoon daarentegen exclusieve informatie heeft (bijvoorbeeld over zichzelf) en 
dezee informatie niet kan overdragen is er wel een probleem bij de waardering van de financiële 
titelss met informatie over de reële onderliggende waarden. Walras heeft in zijn theorie afgezien 
vann dergelijke probleemgevallen. Hij heeft wel enkele voorbeelden genoemd en aangedrongen 
opp toegepast onderzoek. 

Resumerendd zijn Walras' veronderstellingen van de perfecte markt: 
1.. de kwaliteit van goederen en financiële titels binnen een markt is homogeen; 
2.. er heerst volledige mededinging; 
3.. toe- en uittreding van alle deelmarkten is altijd en kostenloos mogelijk; 
4.. eigendomsrechten zijn precies gedefinieerd en initiële eigendommen zijn bekend. 
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Implicietee veronderstellingen: 
5.. informatie over het verhandelde is voor iedereen altijd, vrij en kostenloos beschikbaar, de 

marktt is transparant; 
6.. verwachtingen over bestaande productiemogelijkheden zijn homogeen, wat een gevolg is van 

dee voorgaande veronderstelling, maar verwachtingen over nieuwe productiemogelijkheden 
kunnenn verschillen door technologische onzekerheid. 

Verderr is er in deze wereld geen overheid die discrimerende belastingen heft. Als er al belastin-
genn worden geheven, heeft dit geen invloed op de relatieve prijzen. 

2.1.22 De perfecte primair e vermogensmarkt 

Ookk in de financieringstheorie is het begrip perfecte markt gehanteerd als een zinvolle abstrac-
tie.. Perfectie in de vermogensmarkt wordt gekoppeld aan de begrippen volkomen concurrentie 
enn efficiëntie, wat een vernauwing impliceert van het algemene perfectie-begrip zoals hierboven 
beschrevenn (veronderstellingen 1, 2 en 3). De veronderstellingen van een perfecte vermogens-
marktt zijn: 
-- er bestaan geen toegangsbarrières tot de markt (als 3); 
-- toegang tot de vermogensmarkt is kostenloos en er bestaan geen fricties die de handel in 

financiëlee titels belemmeren (ook als 3); 
-- relevante informatie over prijs en kwaliteit van elke titel is voor iedereen vrij beschikbaar 

(specificatiee van 1); 
-- er bestaan geen verstorende belastingen. 

Implicietee veronderstellingen zijn behalve de kostenloze en gewaarborgde uitoefening van 
eigensdomsrechtenn tevens rationeel gedrag van het collectief van de individuen in de markt, dan 
well  een gedrag volgens het model (zoals veronderstelling 6). Als gevolg van deze veronderstel-
lingenn zullen verwachtingen homogeen zijn en zal er volledige concurrentie heersen in de zin 
datt niemand een exclusief voordeel kan behalen. Op een perfecte primaire vermogensmarkt 
heerstt geen onzekerheid, noch over de waarde van de onderliggende reële investering, noch 
overr het gedrag van de individuen in de markt. 

2.1.33 Markt-imperfectie s en fricties 

Inn het neoklassieke kader van de vorige paragraaf kunnen intermediairs in vermogensmarkten 
geenn waarde toevoegen. Er kan immers alleen waarde worden toegevoegd als de perfecte 
situatiee niet is bereikt, zoals Patinkin en Tobin reeds schreven. Als aanknopingspunt voor de 
bestuderingg van de toegevoegde waarde van financiële intermediairs nemen we de imperfecties 
inn vermogensmarkten, als afwijkingen van de genoemde perfecties: 

-- beperkte marktdeelname door transactiekosten; 
-- heterogene kwaliteit van financiële titels door onvolledige informatie; 
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-- heterogene verwachtingen door onvolledige informatie; en 
-- onvolkomen concurrentie in de zin dat sommigen een exclusief voordeel boven anderen 

kunnenn behalen. 

Inn de heterogeniteit van kwaliteit en verwachtingen zit impliciet de imperfectie dat eigendoms-
rechtenn onduidelijk zijn, met name van exclusieve informatie; deze bijzondere imperfectie 
behandelenn we afzonderlijk in de volgende paragraaf. Eerst beschrijven we de afwijkingen van 
perfectiee - de imperfecties - in de vermogensmarkt, de fricties die de afwijkingen veroorzaken 
enn de gevolgen voor het marktevenwicht (voor een uitgebreid overzicht zie Stiglitz 1987 en 
1993).. Deze beschrijving stelt ons in staat de theoretisch toegevoegde waarde van banken uit te 
drukkenn in de vermindering van de kosten van de fricties in een imperfecte vermogensmarkt. 

ImperfectiesImperfecties door fricties 
Dee imperfecties worden veroorzaakt door zogenoemde fricties. We onderscheiden operationele 
frictiesfricties en informatiefricties naast concurrentie-onvolkomenheden. De eerste betreffen de 
technischee onmogelijkheid dat marktpartijen onmiddellijk tot een transactie komen. Dit is 
bijvoorbeeldd de afstand tussen marktpartijen, waardoor (tele)communicatie en transport nodig 
zijn.. Deze operationele fricties leiden direct tot kosten. Informatiefricties daarentegen leiden 
indirectt tot kosten; ze zorgen voor onzekerheid, die de marktpartijen willen verminderen. De 
onzekerheidd wordt in de hand gewerkt doordat informatie, met name over gedrag, onvoldoende 
waarneembaarr en verifieerbaar is, waardoor mensen geneigd kunnen zijn van een afspraak af te 
wijkenn als dat gunstiger is. Vooral in financieringsrelaties op de vermogensmarkt is dit een 
probleem,, omdat in dergelijke relaties de geloofwaardigheid van de belofte tot betaling aan 
elkaarr essentieel is. De pluriformiteit in menselijk gedrag leidt tot verschillen in verwachtingen 
enn tot onzekerheid, niet alleen over toekomstige technische mogelijkheden maar ook over 
gedrag.. De onzekerheid maakt het noodzakelijk kosten te maken om deze zoveel mogelijk te 
beperken,, bijvoorbeeld door het schrijven van contracten. Als laatste kan onvolkomen concur-
rentiee bestaan doordat marktpartijen niet even groot zijn, niet over dezelfde informatie beschik-
kenn en niet even actief zijn in de markt. De verschillende soorten fricties in de vermogensmarkt 
vragenn om verschillende oplossingen, waar banken soms wel maar soms ook geen rol kunnen 
spelen,, zoals we nog zullen zien. 

TransactiekostenTransactiekosten voor deelname aan de primaire vermogensmarkt 
Inn een perfecte markt vinden marktpartijen elkaar als vanzelfsprekend. Het toetreden tot de 
vermogensmarktt kan echter kostbaar zijn, doordat transacties niet als vanzelf tot stand komen 
(Hirschleiferr 1970). De marktpartijen moeten technische fricties overkomen zoals een fysieke 
afstand.. Ze moeten reizen, een tegenpartij zoeken, communiceren en onderhandelen. Na het 
bereikenn van overeenstemming registreren en administreren ze de transactie in hun boeken. Het 
tott stand brengen van een transactie of het creëren van een financieringsrelatie is kostbaar. De 
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kostenn van het deelnemen aan een markt kunnen zelfs zo hoog zijn dat een individu het de 
moeitee niet waard vindt om toe te treden tot de markt. Transactiekosten kunnen de werking van 
eenn markt hinderen, en soms zelfs geheel belemmeren (Arrow 1969, 2). 

HeterogeneHeterogene kwaliteit 
Dee kwaliteit van de geruilde financiële titels of claims op de primaire vermogensmarkt wordt 
onderr meer bepaald door de looptijd van de financiering, de omvang en het risico (de mate 
waarinn uitkomsten kunnen afwijken van de initieel verwachte). Marktpartijen kunnen titels 
transformerenn om de claims te verkijgen met de looptijd, omvang en risico's die zij wensen. In 
eenn perfecte markt is deze extra stap kostenloos, omdat titels perfect deelbaar zijn en informatie 
kostenlooss en voor iedereen beschikbaar is. Als informatie echter wel beschikbaar maar niet 
kostenlooss is of geheel niet beschikbaar, en als niet alle titels perfect deelbaar zijn, is transfor-
matiee kostbaar of zelfs onmogelijk. Marktpartijen verkrijgen dan niet de claims die zij wensen. 

HeterogeneHeterogene kwaliteit en heterogene verwachtingen 
Alss kwaliteit heterogeen is en als informatie erover niet kan worden overgedragen en dus ook 
dee verwachtingen over kwaliteit verschillen, kan het marktmechanisme stagneren. We geven 
hierr het algemene argument en de toepassing ervan op vermogensmarkten. 

Hett theoretische concept van ruimende markten was gebaseerd op de veronderstelling dat 
binnenn een markt de kwaliteit van het verhandelde homogeen is. In dat geval daalt de vraag als 
dee prijs stijgt en andersom: de vraag als functie van de prijs wordt voorgesteld door een dalende 
curve.. De evenwichtsprijs stijgt als de totale vraag stijgt en daalt als de totale vraag daalt: de 
prijss volgt het toegekende nut. Het aanbod stijgt juist als de prijs stijgt: de aanbodcurve is 
stijgend.. Als producenten hun totale aanbod verlagen stijgt de evenwichtsprijs en als zij hun 
aanbodd verhogen daalt de evenwichtsprijs: de prijs volgt de beschikbaarheid. Op een perfecte 
marktt wordt de prijs bepaald door nut en beschikbaarheid. 

Alss informatie over producten echter ongelijk verdeeld is en niet-overdraagbaar, zullen de 
marktpartijenn de producten waarderen op verschillende gronden. Producenten kunnen van deze 
situatiee gebruik maken door de kwaliteit van hun producten nauwelijks merkbaar te verminde-
ren.. Immers, als de consument het toch niet precies weet, is de verleiding groot het product een 
ietss lagere kwaliteit te geven. Als consumenten weten dat producenten dit doen, zullen zij een 
lageree gemiddelde waardering toekennen aan alle producten in de markt. "Goede" producenten 
kunnenn hierop reageren met een kwaliteitsdaling die ze anders achterwege hadden gelaten, of 
doorr de markt te verlaten, wat ook een daling van de gemiddelde kwaliteit op de markt teweeg-
brengt.. Als consumenten weten dat een prijsdaling een gemiddelde kwaliteitsdaling teweeg kan 
brengen,, zullen ze juist minder vragen als prijzen dalen, en krijgt de vraagcurve een stijgend 
stuk.. Vraag- en aanbodcurves kunnen dan een ander verloop hebben dan in het Walrassiaanse 
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conceptt werd verondersteld. Een evenwicht kan uitblijven. Het prijsmechanisme zorgt in het 
gevall  van deze informatiefrictie niet langer voor altijd ruimende markten (Stiglitz 1987,4). 

Dee locus classicus voor dit informatieprobleem is Akerlof (1970). Hij legde een link tussen het 
Walrassiaansee evenwichtsconcept en het informatieprobleem aan de hand van het voorbeeld 
vann de markt voor tweedehands auto's. Als de kopers van een tweedehands auto goede auto's 
niett van slechte kunnen onderscheiden, zal de hoogste prijs die zij wensen te betalen de prijs 
zijnn die de gemiddelde te verwachten kwaliteit weerspiegelt van de aangeboden auto's. Echter, 
alss de eigenaren van de auto's wel de kwaliteit kennen van hun eigen auto, zullen de eigenaren 
vann de goede auto's niet bereid zijn hun auto tegen de lagere prijs te verkopen, omdat de lagere 
prijss immers gebaseerd is op de gemiddelde kwaliteit in de markt, die lager is dan de kwaliteit 
vann de goede auto's. Doordat de goede auto's worden teruggetrokken van het aanbod op de 
markt,, daalt de gemiddelde kwaliteit van de auto's op de markt en bijgevolg de prijs die wordt 
betaald.. De betere auto's van de overgebleven auto's zullen ook van de markt worden gehaald 
enn het proces herhaalt zich. De markt die overblijft is een dunne van alleen auto's van dezelfde 
slechtee kwaliteit. 

OpOp de vermogensmarkt kan zich eenzelfde probleem manifesteren als de kwaliteit van onderne-
mingsprojectenn niet-waarneembaar en niet-verifieerbaar is. Als een ondernemer de prijs die hij 
voorr vermogen aan financiers moet betalen te hoog vindt, kan hij geneigd zijn zich minder in te 
spannen,, omdat het inkomen dat hij genereert toch naar de financier gaat. De ondernemer kan 
opp geen enkele wijze duidelijk maken dat hij goedkopere financiering verdient. Als financiers 
wetenn dat ondernemers geneigd zijn zich minder in te spannen, zullen ze de prijs van vermogen 
verhogen.. De ondernemers met goede projecten zullen hierop reageren door zich ook minder in 
tee spannen, hetzij zich terug te trekken van de markt (Myers en Majluf 1984). In beide gevallen 
daaltt de gemiddelde kwaliteit op de markt. Het prijsmechanisme stagneert; de markt wordt heel 
dunn of verdwijnt. 

Eenn ander gevolg van heterogene kwaliteit en heterogene verwachtingen is dat consumenten 
waardee gaan toekennen aan reputatie. Hoewel de verleiding voor een producent iets van de 
kwaliteitt af te doen groot is in het geval van moeilijk te verkrijgen informatie, kan het zijn dat 
eenn ondernemer van goede kwaliteit besluit dit niet te doen (Klein & Leffler 1981). Als een 
ondernemingg een naam ontwikkelt van constante goede kwaliteit, kan de markt bereid zijn een 
premiee te vergoeden bovenop de normale prijs. Als consumenten weten dat prijzen van invloed 
zijnn op de kwaliteit, zijn ze bereid een extra premie te betalen als ze zeker zijn van goede 
kwaliteit.. De garantie voor kwaliteit kan verankerd zijn in de reputatie van een producent 
(Shapiroo 1983). Hetzelfde argument geldt voor ondernemers en financiers op de vermogens-
markt:: ondernemers van goede reputatie zullen goedkoper vermogen kunnen aantrekken. 
Reputatiee vermindert informatiefricties. 
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OnvolkomenOnvolkomen concurrentie 
Volkomenn mededinging bestaat als individuele marktpartijen geen invloed op het markteven-
wichtt kunnen uitoefenen die uitsluitend in hun eigen voordeel is. Dat is het geval als marktpar-
tijenn klein zijn, even groot en als zij over dezelfde informatie beschikken. Alleen de hoeveelheid 
diee ze gezamenlijk vragen en aanbieden heeft dan invloed op de prijs en het uiteindelijke 
evenwicht.. Dit is onmogelijk in markten waar sommige marktpartijen over meer informatie 
beschikkenn dan andere en als die informatie niet overdraagbaar is (Stiglitz 1987, 15). Met 
kostbaree en niet-overdraagbare informatie zal er immers altijd iemand zijn die kan profiteren 
vann exclusieve informatie. Hij kan een prijsverandering teweegbrengen. Zelfs bij een minimale 
prijsveranderingg kan het economische effect groot zijn als grote volumes worden verhandeld. 
Ditt effect kan worden versterkt als marktpartijen met exclusieve informatie groter zijn dan 
anderenn of zelfs als zij zich actiever opstellen dan andere partijen (Stiglitz 1987, 4; Diamond 
1971;; Salop 1977). Er zullen altijd marktpartijen zijn die actiever zijn dan andere en extra 
informatiee hebben. Het marktevenwicht verschilt dan van het geval van passieve, gelijk geïnfor-
meerdee en even grote marktpartijen. 

EenEen alternatief voor Walras 
Mett het bestaan van transactiekosten, heterogene kwaliteit, heterogene verwachtingen en 
onvolledigee concurrentie zorgt het prijsmechanisme niet langer voor ruimende markten. Toch 
willenn we spreken in termen van evenwichten, bedoeld als uit een economisch proces resulte-
rendee stabiele situaties. Als een alternatief voor het Walrassiaanse evenwicht kan in een 
toegepastee economische studie die rekening houdt met imperfecties een evenwicht worden 
gedefinieerdd als een situatie waarin niemand meer zijn keuzes wil veranderen. In dit evenwicht 
kunnenn nog wel vraagoverschotten bestaan (ontleend aan de speltheorie, bijvoorbeeld Gibbons 
1992). . 

2.1.44 Het grootste probleem: informatie-asymmetrie 

Akerloff  (1970) heeft laten zien dat de bepaling van de evenwichtsprijs in een Walrassiaans 
kaderr een moeilijke opgave werd bij toepassing op situaties met ongelijk verdeelde, niet-
verifieerbaree en niet-waameembare informatie. Na zijn bijdrage verschenen verscheidene 
toepassingenn op markten voor financiële titels. Sommige auteurs beweren zelfs dat alle 
problemenn zijn terug te voeren op het informatie-probleem (Bhattacharya & Thakor 1993,2). In 
dezee paragraaf beschrijven we de aard van het informatieprobleem en hoe dit zich manifesteert 
inn financieringsrelaties. 

Informatie-asymmetriee definiëren we als een verschil in informatie waarover tegenpartijen 
beschikken,, dat niet kan worden opgeheven omdat de informatie niet-waarneembaar en niet-
verifieerbaarr is voor een van beide of beide partijen, terwijl ze wel over alle informatie willen 
beschikken.. De kosten van de informatie-asymmetrie manifesteren zich op twee momenten: bij 
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hett tot stand komen van de transactie en tijdens de financieringsrelatie, terwijl de ondernemer 
zijnn project onderneemt. 

Voorr het afsluiten van de financiële transactie worden kosten gemaakt vanwege verborgen 
informatieinformatie en het bijbehorende probleem van adverse selectie - onjuiste projectkeuzes door de 
financiers.. Verborgen informatie voor de transactie maakt het voor de financier onmogelijk het 
projectt op waarde te schatten. Hij moet het een gemiddelde verwachte kwaliteit toekennen, wat 
nadeligg is voor een ondernemer met een project van bovengemiddelde kwaliteit. Deze ex-ante 
informatie-asymmetrieinformatie-asymmetrie maakt de financiering duur en kan leiden tot een stagneren van de markt. 
Alss er wel een markt is, maar als de gemiddelde prijzen op die markt een onjuiste afspiegeling 
zijnn van de individuele kwaliteit van de te financieren projecten, kunnen de verkeerde projecten 
wordenn gefinancierd en andere, goede projecten juist niet - adverse selectie (Rothschild & 
Stiglitzz 1976). Het adverse selectie- probleem en de kosten van verborgen informatie treden op 
nogg voordat een financieringsrelatie kan ontstaan. 

VerborgenVerborgen handelingen zijn een probleem zodra de ondernemer het geld heeft ontvangen. 
Financierr en ondernemer zijn tot een overeenkomst gekomen - vooralsnog gaan we uit van 
ondernemendee financiering - maar daarna heeft de ondernemer vrij spel. Tussen de ondernemer 
enn zijn financier bestaat een agency relatie. Een agency relatie is in het algemeen een relatie 
tussenn principaal en agent, waarbij de agent verantwoording moet afleggen aan de principaal 
overr het gebruik van de middelen die de principaal aan de agent heeft verschaft. In deze relatie 
kann sprake zijn van een belangentegenstelling: de ondernemer opereert immers liever in zijn 
eigenn belang dan in dat van de financier. De financier zoekt een manier om de ondernemer zo te 
motiverenn dat deze in het belang van de financier handelt. Toch kan de ondernemer zijn 
handelenn (deels) verborgen houden. Tijdens de financieringsrelatie worden kosten gemaakt om 
dezee verborgen handelingen en het probleem van moral hazard — het gevaar van ongewenst 
gedragg - zoveel mogelijk te beperken (Darrough & Stoughton 1986; Knight 1921, 251). De 
ondernemerr kiest er alleen voor te handelen in het belang van de financier als dat ook in zijn 
eigenn belang is. De financier weet niet exact wat het belang van de ondernemer is. Bovendien 
kann de financier niet kostenloos waarnemen wat de ondernemer doet of misschien niets 
waarnemen.. In het laatste geval is er sprake van ex-post informatie-asymmetrie. Als een 
financierr anticipeert op deze informatie-asymmetrie, wordt de (ondernemende) financiering 
duurder. . 
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WatWat is informatie? 
Dee informatie waarover in de tekst wordt gesproken, is de informatie die nodig is om nieuw 
gecreëerdee financiële titels op waarde te kunnen schatten. Informatie is in de literatuur gedefini-
eerdd als "elk hulpmiddel dat iemand helpt de huidige situatie op waarde te schatten en toekom-
stigee situaties te kunnen voorspellen" (Strong & Walker 1987, 1; het relevante model 
waarbinnenn informatie wordt gebruikt is een state preference model, een theoretisch kader 
waarinn individuen de verschillende situaties die zich kunnen voordoen afwegen). De benodigde 
informatiee betreft gegevens over de kwaliteit van het product en het project. Verder zijn van 
belangg verwachtingen over de motivatie van de tegenpartij. Stiglitz (1971) brengt een onder-
scheidd aan in soorten informatie: 
**  algemeen-algemeen: over al het verhandelde en over alle deelnemers, bijvoorbeeld 

informatiee over de conjunctuur; 
**  algemeen-specifiek: over een bepaalde groep marktdeelnemers of producten, bijvoorbeeld 

ontwikkelingenn in een bedrijfstak; 
**  specifiek-algemeen: over een bepaald bedrijf, van belang voor een grote groep markt-

deelnemers,, bijvoorbeeld de bekwaamheid van een directie; 
**  specifiek-specifiek: over een specifiek bedrijf, van belang voor een individu of een 

specifiekee klasse van individuen, bijvoorbeeld bepaalde risico-
kenmerken. . 

Problemenn in de informatie-overdracht treden op bij de twee laatste soorten informatie. Daar 
kann immers sprake zijn van individuen die over de informatie beschikken, maar dit moeilijk 
kunnenn overbrengen, dan wel niet willen overbrengen. Informatiefricties kunnen bijvoorbeeld 
optredenn waar het gaat om de kredietwaardigheid van de debiteur, om het rendement van een 
investeringsprojectt of om toekomstige liquiditeitsbehoeften (De Lange 1992, 19). Met name 
waarr het gaat om strategisch gevoelige informatie van een bedrijf, of om de drijfveren van 
individuenn is het informatieprobleem evident (noot 4). 

OntstaanOntstaan en verloop van een financieringsrelatie 
Voorr het afsluiten van een transactie verschaft de agent (hier: de ondernemer) informatie aan de 
principaall  (hier: de financier) over het te financieren project. Bij deze eerste handeling (1) heerst 
hett gevaar van adverse selectie. Dan verschaft de financier geld aan de ondernemer (2). De 
afsprakenn die financier en ondernemer maken motiveert de ondernemer al dan niet in het belang 
vann de financier te handelen (3). Hij kan zich anders gedragen dan was afgesproken met de 
financierr (4). Hier kan een moral hazard optreden. De financier ontvangt een vergoeding uit de 
opbrengstt van het gefinancierde project (5). 

Hett informatie-probleem bestaat dus uit twee onzekerheden: de juiste projectkeuze voor het 
aangaann van een financieringsrelatie en het gedrag van de ondernemer tijdens het bestaan van 
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dee relatie. Door dit probleem wordt extern vermogen duurder (de financier eist een premie voor 
onzekerheid)) en minder beschikbaar (financiers kiezen ervoor niet te financieren), wat een 
redenn kan zijn voor ondernemers af te zien van projecten die met eigen geld wel zouden zijn 
uitgevoerd.. Het prijsmechanisme zou het beschikbare vermogen in de markt naar de best 
renderendee projecten moeten leiden, maar wordt belemmerd door het informatie-probleem. Het 
marktmechnismee stagneert. 

2.1.55 Onzekerheden en kosten in de vermogensmarkt 

Dee drie soorten verschijnselen die de imperfecties veroorzaken, waarbij we binnen de proble-
menn van ex ante en ex post informatie-assymetrie onderscheiden, leiden tot kosten en onzeker-
hedenn bij de betrokken marktpartijen. Het geheel van imperfecties, fricties, onzekerheden en 
kostenn kan worden samengevat als in overzichtstabel I. Operationele fricties zijn cursief 
aangegeven.. In dat geval leidt dit direct tot kosten. Informatiefricties zijn vet aangegeven. In dat 
gevall  moeten kosten worden gemaakt om onzekerheid te verlagen. Concurrentie-
onvolkomenhedenn zijn in de broodletter gelaten. 
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Overzichtstabell  I Imperfecties, fricties, onzekerheden en kosten in de vermogensmarkt 

imperfectie e 

A.. belemmerde 
marktdeelname e 

B.. heterogene 
kwaliteitt en 

C.. heterogene ver-
wachtingen n 

D.. heterogene ver-
wachtingenn en 

E.. onvolkomen con-
currentie,, machts-
problemen n 

frictie frictie 

fysiekefysieke afstand tussen 
marktpartijen, marktpartijen, 
noodzaaknoodzaak tot infor-
matiematie uitwisselen en 
onderhandelen onderhandelen 

heterogeneheterogene bedrag-
groottes,groottes, looptijden en 
risicoprofielen risicoprofielen 

niet-overdraagbare e 
ex-antee informati e 
overr  kwaliteit (ex-
antee informatie-
asymmetrie) ) 

ex-postt  exclusief 
eigendomm van niet-
overdraagbaree infor -
matiee (ex-post infor-
matie-asymmetrie) ) 

exclusieff  eigendom 
informatiee en onge-
lijkee partij grootte of 
intensiteitt van deelne-
mersactiviteit t 

onzekerheid d 

adversee selectie 
(foutievee investe-
ringskeuzesringskeuzes door 
onvoldoendee infor-
matie) ) 

morall  hazard, poten-
tieell  misbruik van 
exclusievee informa-
tie e 

invloedd in indivi-
dueell  voordeel, 
reputatie e 

kosten n 

transactiekostenn voor 
transport,, zoeken, 
communicatie,, admi-
nistratie e 

transactiekostenn voor 
transformatie e 

informatieproductie e 
(screening)) en signal-
ling, , 
vermogensrantsoe--
neringg en onderin-
vestering g 

agencyy kosten: verifi-
catiee en toezicht 
(monitoring),, contract-
opstellingg en -uitvoe-
ring,, berichtgeving en 
garantstellingg (bon-
ding) ) 

reputatiepremies s 

Hieronderr een toelichting bij de tabel. 

Add A. Deelname aan de markt is op zichzelf kostbaar: marktpartijen komen niet als vanzelf bij 
elkaarr en komen ook niet onmiddellijk tot overeenstemming. Naarmate een gewenste transactie 
meerr specifiek is - minder vaak voorkomt - zullen deze kosten van zoeken, onderhandelen, 
etceteraa hoger zijn. 

25 5 



InzichtenInzichten uit de financiële intermediatietheorie 

Add B. De kwaliteit van gewenste en aangeboden titels op de vermogensmarkt is niet geheel 
homogeen.. Als de verschillen tussen gewenste en aangeboden titels aanwijsbaar zijn, kunnen 
marktpartijenn met de transformatie van titels die titels verkrijgen of verkopen die zij wensen. 
Dezee extra stap is niet kostenloos. 

Add C. Als de kwaliteit niet homogeen is en de marktpartijen ook niet kunnen achterhalen in 
hoeverree de kwaliteit verschilt, is sprake van ex-ante informatie-asymmetrie. In dat geval zijn 
financierss in de vermogensmarkt onzeker over de keuze van te financieren projecten door 
ondernemers.. Ze zullen kosten maken voor het zoveel mogelijk verzamelen van informatie. Dit 
wordtt screening genoemd. Ze weten echter dat ze nooit alle informatie zullen kunnen verkrijgen 
enn dat er een kans is dat ze de verkeerde projecten financieren - adverse selectie. Financiers 
kunnenn er voor kiezen vanwege de onzekerheid projecten niet te financieren, met andere 
woordenn te rantsoeneren. Ondernemers kunnen op hun beurt trachten signalen af te geven 
waarmeee ze financiers kunnen overtuigen van de waarde van hun projecten - signalling. Als 
ondernemerss niet alle informatie over hun projecten kunnen overbrengen aan potentiële 
financiers,, zullen ze er soms voor kiezen een project niet uit te voeren omdat de financiering 
ervann te duur zou zijn, waardoor onderinvestering optreedt. 

Add D. Als een ondernemer exclusieve informatie heeft over het verloop van zijn project en over 
zijnn eigen betalingsgedrag, kan hij een voordeel voor zichzelf halen. Hij kan afwijken van 
afsprakenn zonder dat de financier het ziet - moral hazard. Financiers zijn vanwege dit informa-
tieprobleemm onzeker over het verloop van het project en over de terugbetaling. Ze zullen een 
hogeree prijs vragen voor het vermogen. Bovendien kan een hogere prijs voor het vermogen op 
zichzelff  een moral hazard in de hand werken. Om dit probleem in te perken maakt de financier 
kostenn voor toezicht - monitoring - en maakt de ondernemer kosten voor de uitvoering van 
contracten,, rapportering, garantstelling of andere voor de ondernemer disciplinerende mechnis-
menn - bonding. Monitoring en bonding verlagen de onzekerheid bij de financier en derhalve de 
vermogenskostenn voor de ondernemer. Het goed onderhouden van een agency-relatie kan het 
probleemm van moral hazard echter niet uitbannen. 

Add E. Volkomen concurrentie kan worden verstoord doordat financiers en ondernemers niet 
evenn groot en even actief zijn. Een veel grotere financier bijvoorbeeld kan de ondernemer 
afhankelijkk maken. Door de financier in de loop der tijd verworven informatie over het gedrag 
vann de ondernemer kan de ondernemer niet gemakkelijk aan een andere financier overdragen. 
Dee financier heeft dan de kans andere prijzen te gaan zetten. Aan de andere kant kan een 
financierr die groter is of een meer bekende reputatie heeft dan de onderneming ook goedkoper 
vermogenn aantrekken; hij kan dat voordeel doorgeven aan de ondernemer. 
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Dee fricties belemmeren het ontstaan van een perfect evenwicht zoals bedoeld door Walras en 
verhogenn de vermogenskosten als de ondernemer genoodzaakt is externe financiering te zoeken. 
Dee fricties kunnen elkaar versterken: ex-ante informatie-asymmetrie en adverse selectie 
verhogenn prijzen en kunnen daarmee een moral hazard induceren. Voor de vermogensmarkt 
bestaatt de na te streven situatie uit voldoende mogelijkheden voor spaarders om hun vermogen 
aann te wenden, voldoende mogelijkheden voor ondernemers om aan fondsen te komen, en een 
marktmechanismee dat zorgt voor een allocatie die de totale welvaart in een economie verhoogt. 
Dezee situatie voor de vermogensmarkt wordt nagestreefd bij het zoeken naar kosteneffectieve 
oplossingenn voor de fricties. In de volgende paragraaf gaan we na hoe de genoemde kosten en 
onzekerhedenn kunnen worden verlaagd met de inschakeling van banken. 

2.22 Het comparatief voordeel van banken 

2.2.11 Inleiding 
Inn deze paragraaf presenteren we verscheidene theorieën uit de financiële intermediatie-
literatuurr over de toegevoegde waarde van banken in de primaire vermogensmarkt. Zoals 
gesuggereerdd in de vorige paragraaf kunnen fricties financieringsrelaties kostbaar of onmogelijk 
maken.. De theorieën laten zien hoe banken de kosten van fricties kunnen verminderen en 
financieringsrelatiess mogelijk kunnen maken. De kosten worden hier gedefinieerd als alle 
mogelijkee kosten die in het first-best geval niet hoeven worden gemaakt; in het beste geval heeft 
dee ondernemer al het benodigde vermogen zelf. We gaan er hierbij vanuit dat alle kosten die 
eenn financier maakt ten behoeve van de transactie of de relatie uiteindelijk door de ondernemer 
wordenn gedragen. We volgen hier de soorten kosten uit overzichtstabel I. In paragraaf 2.2.5 
volgtt een argument waarom alle financiers van een onderneming er baat bij hebben dat een 
bankk een aanzienlijk deel van de financiering verzorgt. Paragraaf 2.2.6 vat samen. 

2.2.11 Operationele transactiekosten 
Inn deze paragraaf passeren theorieën de revue die gericht zijn op de verlaging van operatio-
nelee transactiekosten in de vermogensmarkt: kosten van reizen naar een tegenpartij (als er 
geenn telecommunicatie mogelijk is), het zoeken van een tegenpartij, de communicatie, de 
organisatiee van de handel, registratie en administratie en het creëren van of transformeren 
naarr de gewenste financiële titels. Uit de theorieën in deze paragraaf volgt dat de concentratie 
vann de transacties bij banken schaalvoordelen geeft. Het inschakelen van een intermediair 
leidtt op zichzelf tot extra kosten. Als marktpartijen echter zelf alles hadden moeten regelen, 
haddenn ze meer kosten moeten dragen. Bepaalde vaste kosten zijn voor vele marktpartijen 
dezelfde.. Bij concentratie van de transacties kunnen deze kosten door meer marktpartijen 
wordenn gedragen. Concentratie is op zich echter geen exclusief voordeel van banken. 
Individuenn kunnen zich op markten ook concentreren. Er zal duidelijk worden wanneer de 
concentratiee bij een bank afwijkt van de concentratie op een plaats, op een fysieke markt: 
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namelijkk als de bank claims op zichzelf creëert en als de specifieke expertise van de bankier 
essentieell  wordt. 

Wee behandelen achtereenvolgens de theorieën van Gurley & Shaw, van Benston c.s. en van 
Williamson.. Gurley & Shaw (1960) zien transformatie als de belangrijkste taak van banken: 
hiermeee creëren banken liquiditeit in de markt. Doordat banken vele transformaties doorvoeren 
enn hun kosten voor een deel vast zijn, behalen ze schaalvoordelen. Benston c.s. (1972, 1976, 
1982)) werken de schaalvoordelen door de concentratie van en specialisatie in financieringen 
verderr uit. Williamson (1979) spreekt ook van schaalvoordelen uit concentratie en specialisatie 
maarr voegt het concept van specificiteit toe: hoe hoger de specificiteit van een transactie, des te 
groterr het voordeel dat een specialist kan halen. De paragraaf eindigt met het argument dat 
bankenn voor zowel ondernemers als spaarders en beleggers meer liquiditeit kunnen creëren. 

Transformatie Transformatie 
Eenn reductie in de vaste organisatiekosten van een vermogensmarkt kan een reden zijn geweest 
voorr het opzetten van banken in den beginne, dat wil zeggen in het Duecento in Italië. Lange 
tijdd is dit ook in de economische theorie een aanvaardbare verklaring gebleven, getuige het 
werkk van Gurley & Shaw (1960). Marktpartijen die een tegenpartij zochten voor handel in 
financiëlee titels konden zich simpelweg begeven naar een banca en aldaar hun wensen kenbaar 
maken.. De bankiers werden ingezet voor market making, het soepeler laten verlopen van de 
marktt door voor eigen rekening te handelen. Hierbij voerden ze transformaties door van de 
groottee van de verhandelde financiële titels, de looptijden van overeenkomsten en het risico van 
liquiditeitt en waardeverlies. Hoe meer transacties ze regelden, des te efficiënter ze dat konden 
doen.. Het totaal van afgehandelde financiële transacties was voldoende groot voor de spreiding 
vann krediet- en liquiditeitsrisico (Gurley & Shaw 1960, 194). De omvang van het totaal van 
transactiess stelde bankiers in de gelegenheid diverse specialistische financiële diensten tegen 
lagee kosten uit te voeren. Voor de individuele deelnemers aan de markt zouden deze kosten van 
hett vinden van een tegenpartij, het arrangeren van de juiste transactie qua looptijd en risico en 
vann communicatie vele malen hoger zijn geweest. 

Specialisatie Specialisatie 
Ookk de eerste theorieën over financiële intermediatie zoeken een bestaansrecht in een voordeel 
uitt operationele transactiekosten (Benston 1972, Benston & Smith 1976). De reductie in 
transactiekostenn is volgens deze theorie mogelijk via drie verschillende comparatieve voordelen 
(Benstonn & Smith 1976, 222): schaalvoordelen in zoekkosten, in kredietverlening en in 
informatieverzameling. . 

Bankenn bereiken schaalvoordelen door te opereren op een plaats, omdat de fysieke verzameling 
vann cliënten een beperking van de noodzaak tot reizen betekent. Banken kunnen zoekkosten 
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aanzienlijkk verlagen door te opereren op een plaats namens alle cliënten, waardoor cliënten 
elkaarr niet meer hoeven te zoeken. Doordat een bank titels transformeert en claims op zichzelf 
creëert,, is het niet eens noodzakelijk dat de marktpartijen elkaar werkelijk vinden, wat de 
zoekkostenn overbodig maakt. De eliminatie van zoekkosten door de creatie van claims op 
zichzelff  geeft de bank een comparatief voordeel. 

Dee specialisatie in de kredietverlening, in de productie van bepaalde financiële titels of het 
verlenenn van financiële diensten zal transacties steeds efficiënter mogelijk maken. Verder 
behalenn banken schaalvoordelen door diversificatie: de omvang van de portefeuille kredieten 
steltt banken in staat risico's zo te spreiden dat het resulterende, overblijvende risico klein is 
(Benstonn & Smith 1976, 224). Transformaties kunnen juist door banken het meest kosteneffec-
tieff  worden doorgevoerd, doordat ze zowel hun activa als hun passiva met een voldoende grote 
schaall  kunnen diversifiëren. Banken kunnen financiële claims aanbieden aan de spaarders met 
eenn stabielere opbrengst dan de laatste in de markt kunnen krijgen, de zogenoemde deposito-
contracten.. Een bank zal deze claim alleen uitgeven als de mogelijkheid te verliezen - het risico 
opp de activa - gereduceerd is tot nul. Als een bank zeer veel ondernemingen financiert en als 
dezee ondernemingen onafhankelijk verdeelde, begrensde opbrengsten kennen, dan daalt de kans 
opp verlies tot nul en diversifieert de bank het risico van de kredietportefeuille. De beloftes op 
depositoo contracten die daardoor mogelijk zijn, voldoen aan de behoefte aan liquiditeit bij de 
spaarders,, hoe verschillend hun voorkeuren voor grootte of looptijden verder ook zijn. Diversi-
ficatiee van zowel activa als passiva geeft banken zo een meerwaarde. 

Bankenn kunnen volgens Benston c.s. gemakkelijker en goedkoper informatie verkrijgen van de 
individuelee marktpartijen, omdat van de banken wordt verwacht dat ze handelen in eenieders 
belangg en de informatie vertrouwelijk zullen behandelen. In deze theorie gaat het overigens 
alleenn om het verzamelen zelf. De invloed van informatie op transacties wordt door Benston c.s. 
nogg niet uitgewerkt. 

Dee schaalvoordelen van banken verdwijnen als ze te groot worden. Met het groeien van de 
omvangg van een bank worden zelfs schaalnadelen waargenomen (Benston e.a. 1982): hoe groter 
dee bank, des te hoger de kosten per transactie. De capaciteit van banken tot het verwerken van 
informatiee en het bedienen van cliënten is hier essentieel. Met andere woorden: een bank mag 
well  groeien maar niet sneller dan haar verwerkingscapaciteit. Deze capaciteit en de optimale 
schaall  groeit dus met de ontwikkeling van nieuwe technologische mogelijkheden. 

SpecificiteitSpecificiteit en illiquiditeit 
Bankenn kunnen projecten financieren met contracten die voor andere marktpartijen te illiquide 
warenn geweest. De illiquiditeit van de contracten wordt veroorzaakt door specifieke kosten door 
dee specifieke kenmerken van een titel. Dit betreft de looptijd, de grootte van het financierings-
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bedragg per contract en het risicoprofiel. Met name de transformatie van het risicoprofiel is hier 
vann belang, omdat voor die transformatie specialistische kennis nodig is. De wet van de grote 
getallenn is niet voldoende voor risicospreiding. De acceptatie van risico's, het doorzien van de 
geaccepteerdee risico's, is evenzeer belangrijk. Soorten risico zijn bijvoorbeeld kredietrisico 
(kanss op terugbetaling), het gerelateerde wanbetalingsrisico (kans op uitstel van betaling of 
faillissement),, en bedrijfsrisico (kans op succes van een specifiek bedrijf). Door het risico van 
dee kredieten te absorberen kan de bank ondernemers wel de benodigde financiering verschaffen 
diee ze op de markt niet hadden kunnen krijgenS. De transformatie door de bank creëert liquidi-
teitt in de markt. 

Dee kosten door illiquiditeit en het voordeel van transformaties nemen toe naarmate de gevraag-
dee transacties specifieker zijn. Deze specificiteit hangt volgens Williamson (1979, 239) af van 
(1)) onzekerheid, (2) de frequentie waarmee een dergelijke transactie wordt herhaald, en (3) de 
matee waarin duurzame transactie-specifieke extra investeringen nodig zijn. Williamson merkt 
hierbijj  op dat de onzekerheid over een transactie of een relatie ook afhankelijk is van de andere 
tweee kenmerken. 

Inn welke mate een titel of project specifiek is, kan volgens Williamson worden beoordeeld door 
dee eenvoud waarmee de transactie kan worden vergeleken en geverifieerd. Als vergelijking en 
verificatiee gemakkelijk zijn, kan de transactie op de marktplaats worden afgesloten. Als dat 
echterr moeilijk gaat, en als er extra investeringen nodig zijn om deze specifieke transactie te 
beoordelenn en af te handelen, dan is een aparte organisatie wenselijk (Williamson 1979, 259). In 
financieringsrelatiesfinancieringsrelaties zijn verscheidene gevallen denkbaar waarin de vergelijking en verificatie 
vann de waarde van een titel of project moeilijk is. Als individuen in de markt dat zelf zouden 
moetenn doen, zou ze dat veel kosten. Dergelijke specifieke transacties worden dan te kostbaar 
enn wellicht nooit afgehandeld, tenzij ze worden overgenomen door een specialist. 

DeDe waarde van liquiditeitscreatie door banken 
Dee transformaties door banken zijn van groot belang voor de vermogensmarkt. Zonder de 
tussenkomstt van banken zouden vele marktpartijen - ondernemingen - geen financiële claims 
kunnenn uitgeven, omdat deze onvoldoende verhandelbaar ofwel te illiquide zouden zijn. 
Liquiditeitt krijgen ondernemingen niet zomaar in de openbare markt. De schaal van banken kan 
well  liquiditeit creëren. Door diversificatie van de kredietportefeuille verkrijgt een bank een 
stabiell  patroon van opbrengsten voor de deposito's, die zelf ook gediversifieerd zijn om het 
opvraagbaarheidsrisicoo te minimaliseren. De claims van de spaarders zijn liquide. Door 
diversificatiee kan de bank de liquide spaargelden aanwenden voor illiquide leningen. Tegelijk 
vormtt de nagestreefde stabiliteit in activa en passiva de kwetsbaarheid van de banken. Banken 
moetenn inderdaad groot en gediversifieerd genoeg blijven om de uitbetalingen aan depositohou-
derss stabiel te houden. Zodra spaarders vermoeden dat aan de laatste voorwaarde niet wordt 
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voldaan,, kan er een run op de bank ontstaan. Derhalve zullen de banken instabiliteit in de 
uitbetalingsstroomm altijd trachten te voorkomen door krediet-, wanbetalings- en bedrijfsrisico 
vann de verleende kredieten zo goed mogelijk te schatten en zoveel mogelijk te spreiden. Dit 
kunnenn zij ook, doordat ze specialisten zijn in het schatten van deze risico's en toegang hebben 
tott niet-publieke informatiebronnen. Een voldoende grote schaal en voldoende zicht op de 
specifiekee kenmerken van de cliënten zijn essentieel voor de meerwaarde van banken in de 
verlagingg van operationele transactiekosten. 

Resumerendd geeft de concentratie van financiële transacties bij banken en de specialisatie door 
bankenn in deze transacties efficiëntie- en diversificatievoordelen door schaal en overzicht. 
Individuenn hoeven niet langer zelf een tegenpartij te zoeken en te onderhandelen. De banken 
wordenn voor hen de tegenpartij en kunnen elke transactie verzorgen die de cliënten wensen. Het 
efficiëntievoordeell  van banken wordt groter naarmate de wensen van de cliënten minder 
gangbaarr - meer specifiek - zijn. Voor gangbare transacties kunnen individuen net zo goed 
zichzelff  op fysieke markten concentreren. 

2.2.22 Ex-ante informatie-asymmetrie 

Alss tweede soort kosten op de vermogensmarkt noemden we in paragraaf 2.1 de kosten 
veroorzaaktt door onzekerheden uit ex-ante informatie-asymmetrie: kosten vanwege signalling, 
screening,, vermogensrantsoenering en onderinvestering. Het gebrek aan informatie voor het 
afsluitenn van een transactie bergt de noodzaak in zich zoveel mogelijk informatie vooraf te 
producerenn - de screening - en informatie verstrekt door de tegenpartij te verifiëren. Toch zal 
dee geproduceerde informatie altijd onvolledig blijven, doordat bepaalde informatie door iemand 
voorr zich exclusief wordt gehouden, of doordat het eenvoudigweg te duur is om alle gewenste 
informatiee te achterhalen. Het gevaar van adverse selectie blijf t bestaan. Financiers kunnen 
besluitenn niet alle kredietaanvragen te honoreren. Als het adverse selectie-probleem aanleiding 
iss voor financiers gemiddelde waarden toe te kennen, trekken bepaalde ondernemers zich terug 
uitt de vermogensmarkt, waardoor onderinvestering optreedt. Alle kosten impliceren een sociale 
inefficiëntie;; ze waren immers niet nodig geweest als de ondernemers zelf over voldoende 
middelenn hadden beschikt. We behandelen hier theorieën die laten zien hoe banken het pro-
bleemm van ex-ante informatie-asymmetrie kunnen verzachten. 

Alss eerste volgt de theorie van Campbell & Kracaw (1980) over de complementariteit van 
financiëlee intermediatie, informatieproductie en de bescherming van vertrouwelijkheid. 
Campbelll  & Kracaw konden wel aantonen dat banken het informatieprobleem konden ver-
zachtenn door geloofwaardige screening maar niet waarom banken deze diensten goedkoper dan 
anderenn zouden kunnen aanbieden. Bovendien kan de intermediair van Campbell & Kracaw 
ookk een individu zijn. Als tweede volgt de theorie van Ramakrishnan & Thakor (1984) die laat 
zienn dat banken als coalities van individuele intermediairs inderdaad de informatieproductie 
behalvee geloofwaardig ook efficiënt kunnen verzorgen. 
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Signalling Signalling 
Eenn ondernemer kan de waarde van zijn projecten met informatie trachten aan te geven, of door 
mett eigen geld zelf een deel van het risico te dragen (Leiand & Pyle 1977). Dit signaal van de 
ondernemerr is echter niet altijd een oplossing. Leiand & Pyle suggereerden dat banken deze 
situatiee wellicht konden verbeteren; doordat er "iets intrinsiek" is in hun functie in de economie, 
zouu het informatieprobleem kunnen verminderen. 

GeloofwaardigeGeloofwaardige screening 
Campbelll  & Kracaw (1980) concludeerden dat banken inderdaad dusdanig konden opereren dat 
hett informatieprobleem werd verminderd maar dat de intermediatie op zich daarvoor niet 
voldoendee was. Een geloofwaardige intermediair moet volgens hen zelf mede risico dragen van 
dee projecten waarvoor hij geld aantrekt. Met deze eigen investering toont een intermediair aan 
datt de informatie die hij aan cliënten geeft over het project juist is. Tegelijkertijd kan de 
intermediairr informatie vertrouwelijk behandelen, zoals de gefinancierde ondernemers wensen. 
Wee volgen hier hun redenering. 

Campbelll  & Kracaw hanteerden een kader van perfecte markten, met twee verschillen: 
productenn zijn niet homogeen van kwaliteit en informatie is ongelijk verdeeld en moeilijk 
overdraagbaar.. In dit kader zochten ze een evenwicht van rationele verwachtingen in de markt 
voorr primair vermogen, waar twee soorten ondernemingen financiering zochten: goede en 
slechtee ondernemingen. De ondernemingen waren even groot, hun projecten hadden dezelfde 
looptijdd enzovoort, met het verschil dat de ene soort onderneming in werkelijkheid slechtere 
resultatenn in het vooruitzicht had dan de gemiddelde, en de andere soort betere. Toch werden de 
ondernemingenn gelijk gewaardeerd. Het probleem was hoe de ondernemingen van elkaar te 
onderscheiden,, met andere woorden potentiële adverse selectie te voorkomen. 

Eenn individu zou in deze situatie nooit informatie gaan verzamelen, omdat op het moment dat 
hijj  het zou gebruiken, het informatievoordeel verloren zou gaan door de onmiddellijke verwer-
kingg van informatie in de prijzen. Zelf informatie verzamelen kost hem eenvoudigweg te veel 
(indienn geen geld, dan wel moeite). Zelfs als de bedrijven het individu zouden betalen voor 
informatieproductie,, zou het onderscheid nog niet duidelijk worden. De slechte bedrijven 
hebbenn net zoveel te verliezen als de goede ondernemingen te winnen hebben, namelijk het 
verschill  tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de gemiddelde waarde. Beide 
soortenn ondernemingen zouden het individu hetzelfde betalen. 

Alss de deelnemers in de markt volkomen eerlijk zouden zijn, en als er twee of meer informatie-
producentenn zouden zijn, dan zou een evenwicht mogelijk zijn waarbij goed van slecht wordt 
onderscheiden.. De goede ondernemingen zouden dan immers maar één informatie producent 
hoevenn te betalen, voor het bedrag van hun onderwaardering,, en zo hun informatie in de markt 
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brengen.. De slechte bedrijven zouden alle informatie-producenten moeten betalen, omdat er 
anderss informatieproducenten over zouden blijven die de lagere waarde bekendmaken. Dat 
zoudenn de slechte ondernemingen nooit volhouden. 

Alss de informatie-producenten echter niet altijd eerlijk zijn, zouden ze zelfs kunnen doen alsof 
zee de juiste informatie produceren, terwijl ze feitelijk geen moeite doen. Of ze zouden slechts 
eenn deel van de werkelijk verzamelde informatie in de markt brengen, en het overige voor 
zichzelff  houden, zodat ze zelf een informatievoordeel overhouden. Alleen als ze gedwongen 
wordenn alle geproduceerde informatie te gebruiken voor hun eigen portefeuille investeringen, 
zullenn ze de volledig juiste informatie geven. Hiertoe moet het bedrag dat ze in hun eigen 
portefeuillee investeren zo hoog zijn dat ze meer dan dat zouden verliezen indien hun informatie 
incorrectt zou zijn. Als ze daartoe worden gedwongen, kunnen ze niets anders dan eerlijk de 
informatiee weergeven. Goede ondernemingen zullen dan van slechte ondernemingen kunnen 
wordenn onderscheiden en een deel van het adverse selectie-probleem wordt opgelost. 

Doorr zelf in hun portefeuille investeringen op te nemen van de bedrijven waarop de informatie 
betrekkingg heeft, toont de informatieproducent aan dat de informatie ten minste enige waarde 
heeft.. Dit is inderdaad een deeloplossing voor het adverse selectie-probleem, al is het geen 
efficiëntee oplossing voor het systeem. Immers, alleen de informatieproducenten met voldoende 
initieell  vermogen kunnen erin meegaan. Informatieproducenten die wellicht beter of goedkoper 
kunnenn opereren, maar die onvoldoende initieel vermogen hebben, zijn niet in staat de juistheid 
vann hun informatie te ondersteunen met eigen acties. 

Campbelll  & Kracaw toonden aan dat intermediatie alleen niet voldoende is voor het probleem 
vann kwaliteitssignalering. De investering met eigen geld in de betrokken bedrijven is essentieel, 
omdatt cliënten moeten kunnen zien dat de informatieproducent dat doet. In deze situatie is het 
mogelijkk bepaalde informatie vertrouwelijk te houden. Met andere woorden: intermediatie, de 
vertrouwelijkee productie van informatie en de verlening van financiële diensten zijn hier 
complementair.. Geen andere marktpartij kan hiervoor substituut zijn als cliënten enerzijds 
vertrouwenn vereisen en anderzijds de juiste prijzen. 

Dee productie van informatie kan dus een specifieke taak zijn van banken, waarbij van hen wordt 
verwachtt dat ze de informatie vertrouwelijk behandelen. In werkelijkheid zien we inderdaad dat 
bankenn informatie verzamelen en controleren, maar dat ze deze informatie nooit direct doorge-
venn aan de geldverschaffende cliënten. De bank betaalt deze cliënten uit, en door de wijze 
waaropp de bank met hun geld omgaat en de wijze waarop de bank zelf meegaat in investeringen 
inn ondernemingen vertrouwen de cliënten erop dat ze worden uitbetaald zoals beloofd. De 
productiee van informatie door de banken dient dus niet om de cliënten te voorzien van informa-
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tie,, maar om de onzekerheid onder cliënten te verminderen en bij de banken een stabiele 
uitbetalingsstroomm te behouden. Zo verminderen banken de onzekerheid van adverse selectie. 

EfficiënteEfficiënte screening 

Dee intermediair van Campbell & Kracaw kon een individu zijn. De inefficiënte oplossing die 
volgtt uit de noodzaak tot voldoende initieel vermogen bij de intermediair impliceert een 
suggestie:: groepen van intermediairs hebben een groter vermogen, wat een motivatie kan zijn 
voorr een individuele intermediair zich aan te sluiten bij een groep. Een andere verklaring kan 
zijnn dat met de samenwerking tussen individuele intermediairs schaalvoordelen optreden, 
waardoorr het mogelijk wordt bedrijven bij voortduring te observeren en een continue stroom 
vann informatie te produceren. Als een dergelijke groep dit gaat doen namens vele individuele 
kleineree financiers, worden de totale kosten van informatieproductie aanzienlijk verlaagd 
(Draperr &Hoag 1978). 

Omm te kunnen profiteren van schaalvoordelen willen individuele informatieproducenten zich bij 
eenn groep van informatieproducenten aansluiten. Voorwaarde voor succes van zo'n groep is dat 
iederr individu zich evenzeer inzet voor zijn werk als het deed toen het nog onafhankelijk van 
anderenn opereerde. De groep moet derhalve een coalitie zijn, waarbinnen gecoördineerd en 
gecontroleerdd wordt. Behalve dat de verwachte resultaten toenemen door diversificatie, kunnen 
dee potentiële verliezen vanwege moral hazard ook dalen met groepsgrootte - in dit geval de 
neigingg van individuen te profiteren van anderen zonder zichzelf in te zetten. De tweede en 
essentiëlee voorwaarde voor succes hangt samen met de eerste: de individuen moeten elkaar 
voldoendee kunnen corrigeren (Ramakrishnan & Thakor 1984, 416). Dan zal een coalitie van 
informatieproducentenn meer succes kunnen halen dan een individu. We volgen hier de redene-
ringg van Ramakrishnan & Thakor. 

Eenn intermediair die een zekere uitbetaling aan een spaarder belooft, draagt daarvoor de 
verantwoordelijkheid.. De intermediair profiteert van de transactie als de opbrengst die hij krijgt 
uitt de allocatie hoger is dan de beloofde uitbetaling aan de spaarder plus zelf gemaakte kosten. 
Hett inkomen van de intermediair is hoger wanneer gefinancierde projecten slagen dan wanneer 
zee mislukken. Daarom wil een intermediair informatie verzamelen, opdat hij de mogelijke 
opbrengstenn beter kan schatten. Als hij helemaal geen informatie verzamelt, loopt hij een groter 
risicorisico met mislukkkingen te blijven zitten. Het inkomen van de intermediair is derhalve 
afhankelijkk van de betrouwbaarheid van zijn informatieproductie (Ramakrishnan & Thakor 
1984,, 425). Als hij echter deelneemt aan een coalitie van intermediairs die informatie produce-
ren,, is er een kans dat hij een goed inkomen krijgt, zelfs wanneer hij zelf weinig informatie 
produceertt en voldoende anderen wel. Hoe groter de groep is, des te groter de verleiding om 
zelff  niets te doen en toch van het diversificatievoordeel te profiteren (het probleem van moral 
hazardhazard in teams). 
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Err is een oplossing voor dit moral /jozarrf-probleem. Om de stabiele opbrengstenstroom te 
behoudenn en om het diversificatievoordeel niet teniet te doen met moral hazard door de 
intermediairss in de coalitie, controleren de intermediairs binnen de coalitie elkaar. Ze verdelen 
onderlingg de taken en controleren of iedereen doet wat hij behoort te doen. Zolang het interne 
toezichtt goed werkt en iedereen gemotiveerd kan worden te doen wat hij moet doen, blijf t het 
diversificatievoordeell  behouden. In dat geval kunnen de individuele intermediairs blijven 
profiterenn van de lagere kosten in de coalitie en prefereren ze het werken in een coalitie boven 
individueell  werken. 

Ookk hier is de oplossing het meest efficiënt als het aantal intermediairs in de bank beperkt is en 
alss de grootte van de bank beperkt is, zodat intern toezicht kan werken. Met een dergelijk intern 
toezichtt is het mogelijk contracten binnen de organisatie te schrijven die een zeker inkomen 
belovenn aan de deelnemende intermediairs, op voorwaarde dat ze zich zoveel als mogelijk 
inzettenn bij de productie van informatie. Dergelijke contracten kunnen alleen worden geschre-
venn als het inkomen van de bank als geheel ook stabiel is. De coalitie kan deze stabiele stroom 
inkomenn alleen bereiken als iedere intermediair inderdaad de juiste informatie produceert over 
dee allocaties (Ramakrishnan & Thakor 1984,423). 

Behalvee diversificatie kan er nog een reden zijn voor een individuele intermediair om tot een 
coalitiee toe te treden: de mogelijkheid informatie te delen met andere intermediairs (Millon & 
Thakorr 1985). Elke intermediair zal proberen de juiste informatie te vinden en weer te geven, 
maarr iedereen weet dat de mogelijkheid bestaat dat de informatie niet goed is. Informatie is 
nooitt perfect, er is altijd ruis. De kans perfecte informatie te verkrijgen is echter niet nul. 
Deelnamee aan een coalitie kan dan twee voordelen hebben. Ten eerste stijgt de kans perfecte 
informatiee te verkrijgen als de intermediairs overeenkomen al hun informatie onderling door te 
geven:: als nu één intermediair het geluk heeft de perfecte informatie te hebben, heeft iedereen 
dezee informatie. Ten tweede zijn de voordelen van een coalitie groter naarmate een individuele 
intermediairr het meer vervelend vindt om moeite te doen voor de juiste informatie zonder dat 
hijj  juiste informatie verkrijgt (Millon & Thakor 1985). 

Dee voordelen van het delen van informatie en de effectiviteit van intern toezicht gaan niet per se 
opp voor banken alleen. Ze kunnen ook gelden voor instellingen die slechts (publieke) informatie 
producerenn en die geen financieringen verzorgen. Het verschil tussen dat soort instellingen en 
bankenn ligt in de verwerking van vertrouwelijke informatie en de toegang tot niet-publieke 
informatiee die banken hebben vanwege hun exclusieve positie in het betalingssysteem. Banken 
kunnenn de continue kasstromen van cliënten volgen als dat nodig is. De genoemde voordelen 
gaann daar verder dan het delen van publieke informatie, zoals bedoeld in de theorie van Millon 

35 5 



InzichtenInzichten uit de financiële intermediatietheorie 

&&  Thakor. Bovendien heeft de creatie van claims op zichzelf en het dragen van risico over de 
projectenn in kwestie een expliciete meerwaarde, zoals in 2.2.1 uitgewerkt. 

Slot Slot 
Efficiëntee en geloofwaardige screening door banken voor het afsluiten van financiële transacties 
heftt het probleem van ex-ante informatie-asymmetrie niet op maar verlaagt wel de kosten ervan. 
Doorr zelf met eigen vermogen van de bank risico te dragen over gefinancierde projecten 
kunnenn banken communiceren dat ze het beschikbare vermogen verantwoord alloceren. Door 
bovendienn in coalities van individuele bankmedewerkers te opereren kunnen banken kredietrisi-
coo spreiden en intern toezien op de inzet van de bankmedewerkers, wat het resultaat verbetert. 
Nogg steeds zullen echter niet alle kredieten worden toegekend, doordat de banken aanvragen tot 
eenn bepaald bekend risico accepteren. Nog steeds zullen er ondernemers zijn die hun projecten 
niett voor de volle waarde getaxeerd zien in de markt. Er zullen wel meer transacties kunnen 
wordenn afgesloten dan in een markt zonder banken en daarmee voegen ze waarde toe. 

2.2.33 Ex-post informatie-asymmetrie en agency-kosten 

Inn paragraaf 2.1 lieten we zien dat de derde soort kosten op de vermogensmarkt wordt veroor-
zaaktt door ex-post informatie-asymmetrie, ofwel informatie-problemen na het afsluiten van een 
financieringscontractt en tijdens het bestaan van een financieringsrelatie. Door de geringe 
waarneembaarheidd en verifieerbaarheid van het gedrag van een persoon ontstaat de gelegenheid 
voorr debiteuren zich anders te gedragen dan bij het afsluiten van het contract was afgesproken: 
eenn moral hazard. Financiers wensen moral hazards te beperken en het gedrag van hun 
debiteurenn te beïnvloeden om het rendement op hun financieringen zo voorspelbaar mogelijk te 
houden.. Het beïnvloeden van het gedrag van een debiteur tijdens de financieringsrelatie wordt 
monitoringmonitoring genoemd. De invloed wordt uitgeoefend door toezicht en verificatie, maar ook via 
hett geven van de juiste prikkels aan de debiteur. De prikkels zorgen ervoor dat het in het belang 
vann een debiteur is om in het belang van de financier te gaan handelen. De monitoring dient net 
alss de screening zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd. De ondernemer kan zelf bijdragen 
aann verlaging van de kosten van ex-post informatie-asymmetrie door middel van bonding: het 
contractueell  vastleggen van zijn verplichtingen, het rapporteren van zijn resultaten en het 
afgevenn van garanties. 

Inn deze paragraaf laten we zien hoe banken het probleem van ex-post informatie-asymmetrie 
kunnenn verzachten en de kosten ervan verlagen. Als eerste passeert de theorie van Chan (1983) 
overr de verificatie van ondernemers' rapportages. Als tweede behandelen we de theorie van 
Diamondd (1984), waarin een bank zowel de onzekerheid als de kosten van ex-post informatie-
asymmetriee tot een minimum kan beperken door effectieve en efficiënte monitoring. Als derde 
beargumenterenn we waarom banken ook bonding-kosten kunnen verlagen. 
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GeloofwaardigeGeloofwaardige verificatie 
Chann (1983) laat zien dat verificatie door een intermediair geloofwaardiger zal zijn dan 
verificatiee door een individuele belegger. De intermediair wordt betaald voor zijn financiële 
dienstverlening.. De geloofwaardigheid van verificatie door een financieel intermediair is hoger, 
doordatt de kans dat een ondernemer door een intermediair wordt gecontroleerd die zelf geen 
kostenn draagt groter is dan de kans dat hij door een individuele belegger wordt gecontroleerd 
diee zelf de kosten moet dragen van de verificatie. De essentie van de toegevoegde waarde van 
dee financieel intermediair is in dit geval het overnemen van bepaalde toezichtstaken van de 
financierr en de efficiënte en effectieve uitvoering daarvan. 
Inn de theorie van Chan (1983) wordt risicodragend vermogen verschaft aan ondernemers die 
regelmatigg moeten worden gecontroleerd. Elke individuele belegger wil zich ervan verzekeren 
datt de ondernemers niet meer risico's nemen dan zij zeggen op de contract-datum. De zekerheid 
vann een controle disciplineert een ondernemer, waardoor hij zich zal houden aan initiële 
afspraken.. Als het echter kostbaar is om te verifiëren of als de informatie moeilijk te doorgron-
denn is, heeft een ondernemer een kans om niet te worden betrapt op afwijkend gedrag. Hij heeft 
dann de neiging projecten te ondernemen die hem minder moeite kosten en meer kunnen 
opbrengen,, maar die te risicovol zijn voor de financier. Als beleggers weten dat deze praktijk 
voorkomt,, zullen ze de markt voor dergelijke financieringen niet eens betreden (Chan 1983, 
1544). . 

Alss de beleggers echter hun fondsen doorgeven aan de ondernemers via een bemiddelende 
instelling,, dan is het de intermediair die de ondernemer wil verifiëren. De intermediair heeft er 
belangg bij de uitkomst van de ondernemers' projecten in de gaten te houden, omdat uit de 
uitbetalingenn van de ondernemers aan de intermediair de beleggers moeten worden betaald. 
Omdatt de beleggers de intermediair betalen voor de diensten, kan deze zich gedragen alsof er 
geenn kosten van verificatie gedragen hoeven te worden. In dat geval weten de ondernemers dat 
zee altijd betrapt zullen worden en hebben ze niet langer de neiging onjuiste informatie te geven 
off  af te wijken van afspraken. 

GeloofwaardigeGeloofwaardige en efficiënte monitoring 
Inn Chan (1983) blijkt dat de delegatie van verificatie aan een intermediair het informatiepro-
bleemm vermindert. Diamond (1984) suggereert dat de delegatie van de gehele monitoring aan 
eenn bank het informatieprobleem tot een minimum kan beperken. Dit komt door een combinatie 
vann kenmerken van financiële intermediatie: 
1.. De concentratie van de informatieproductie- en toezichtstaak bij een gespecialiseerde 

instellingg geeft schaalvoordelen. 
2.. De bank schrijft schuldcontracten die de debiteur geen ruimte geven af te wijken van 

afbetalingsafspraken,, tenzij hij echt niet kan betalen. 
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3.. De bank creëert claims op zichzelf die depositohouders het recht geven op vaste uitbetalin-
gen,, wat ook de bank zelf aanzet tot het veiligstellen van een stabiel inkomstenpatroon door 
voldoendee toezicht op debiteuren en door spreiding. 

4.. Een bank kan bij voldoende grote schaal zowel kredietuitzettingen als verplichtingen 
diversifiëren,, zodat uitbetalingsbeloftes inderdaad gehouden kunnen worden. 

5.. De bank zal informatie over gefinancierden vertrouwelijk kunnen houden, zolang ze zelf haar 
beloftess houdt. Om zich aan beloftes te houden, moet de bank de monitoring van debiteuren 
goedd blijven uitvoeren. 

Hett informatieprobleem wordt tot een minimum beperkt: ondernemers hoeven hun informatie 
niett publiek te maken, spaarders zijn zeker van uitbetalingen, en de noodzakelijke monitoring 
wordtt efficiënt uitgevoerd. In deze paragraaf volgen we in vijf alinea's de redenering van 
Diamondd (1984) over de genoemde vijf kenmerken. Daarna nuanceren we de theorie door enige 
implicatiess te behandelen. 

1.1. Schaalvoordelen in toezicht 
Voortdurendee controle van ondernemers is een kostbare manier voor individuele beleggers om 
hunn geld te bewaken. De concentratie van deze taak bij een gedelegeerde toezichthouder zou 
schaalvoordelenn opleveren. Echter, de individuele beleggers moeten dan tevens het risico 
dragenn van potentieel verlies in het geval dat de gedelegeerde zijn taak verkeerd uitvoert, de 
zogenoemdee delegatiekosten (Diamond 1984, 398). De beleggers hebben drie keuzes: geen 
toezichtt houden, zelf toezicht houden of toezicht delegeren. Zonder toezicht zijn er geen directe 
kostenn maar het potentiële verlies door moral hazard bij de debiteuren is groot. Als iedereen zelf 
toezichtt houdt, zijn de kosten zeer hoog, temeer daar vele financiers hetzelfde toezicht uitoefe-
nenn en derhalve dubbel werk verrichten. Evenzo zullen er financiers zijn die profiteren van het 
toezichtt door de anderen en zelf niets doen: een free riding-probleem. Het gevolg kan zijn dat 
niemandd meer gemotiveerd is toezicht te houden; de kosten van die situatie zijn weer de kosten 
vann moral hazard. Als beleggers de taak delegeren zijn er kosten van delegatie. De delegatie-
kostenn kunnen ook worden gezien als de kosten om de gedelegeerde zo te motiveren dat het 
toezichtt op juiste wijze gebeurt. Welnu, delegatie van toezicht zal plaatsvinden als de kosten 
vann niet-delegeren - de indirecte moral hazard-kosien dan wel de vele individuele toezichts-
kostenn - hoger zijn dan de kosten van wèl delegeren - de toezichtskosten van alleen de 
gedelegeerdee plus de kosten van delegatie. Door schaalvoordelen zullen de toezichtskosten van 
dee gedelegeerde (de bank) lager zijn dan de kosten van alle individuen samen. Er zal derhalve 
wordenn gedelegeerd als de delegatiekosten voldoende laag zijn. 

2.2. Effectieve schuldcontracten 
Alss de bank geen initieel vermogen van zichzelf heeft maar alleen fondsen van spaarders 
transformeertt naar fondsen voor ondernemers, is het voor de bank noodzakelijk te zorgen dat 
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tenn minste de beloofde betalingen aan de spaarders binnenkomen uit de allocaties. Het kan 
echterr voorkomen dat een ondernemer door omstandigheden niet in staat is aan de bank uit te 
betalenn wat op contractdatum was afgesproken. Het is mogelijk een contract op te stellen tussen 
bankk en ondernemer waarbij de ondernemer alleen zal beweren dat hij niet kan betalen als dat 
werkelijkk zo is: een contract dat zegt een niet-geldelijke straf uit te delen (bijvoorbeeld een 
lijfstraf,, of een gevangenisstraf) zodra de ondernemer minder betaalt dan het vaste afgesproken 
bedrag.. Dit wordt een deterministisch contract genoemd: alle mogelijke situaties en de daaraan 
gekoppeldee verplichtingen zijn erin gespecificeerd. Townsend (1979) toonde reeds aan dat een 
dergelijkk contract optimaal is in situaties van onvolledige informatie. Dit contract is maatschap-
pelijkk echter niet efficiënt, omdat in het geval dat de ondernemer echt niet kan betalen kosten 
wordenn gemaakt waartegenover geen tegenprestatie staat, wat een verlies voor de maatschappij 
impliceert. . 

3.3. Effectieve depositocontracten 
Hett deterministische schuldcontract is ook mogelijk tussen spaarder en ondernemer zelf en ook 
inn dat geval is het niet maatschappelijk efficiënt. Net zo kan de spaarder, om de bank te laten 
uitbetalenn wat is afgeproken, een dergelijk contract afsluiten met de bank. De bank geeft 
dergelijkee claims op zichzelf alleen uit als hij er zeker van is een opbrengst te halen uit de 
allocatiess die groter is dan de som van de beloofde uitbetalingen aan spaarders, de toezichts-
kostenn en de mogelijke kosten van de straf (Diamond 1984, 400). Merk op dat deze kosten van 
dee straf voor de bank net zo hoog zijn als de kosten van delegatie voor de spaarders: de 
mogelijkheidd van verlies op de allocaties die kunnen worden veroorzaakt door een inadequaat 
toezichtt door de bank (wat de spaarders zullen beweren) of doordat de ondernemers het tij echt 
tegenzat.. Als de bank maar een of een paar allocaties had, zou de overeenkomst niet doorgaan: 
dee kans op een verlies zou te groot zijn. Als de bank voldoende allocaties heeft, kan zo'n 
overeenkomstt wel worden afgesloten. 

4.4. Geloofwaardige uitbetaling door diversificatie 
Alss vele ondernemingen worden gefinancierd, en als deze ondernemingen onafhankelijk 
verdeeldee en begrensde opbrengsten kennen, dan wordt de kans op een verlies nul door 
diversificatie.. De bank kan in dat geval de ondernemingen voorzien van dezelfde financiering 
diee ze van de individuen hadden kunnen krijgen, met het verschil dat de kosten van monitoring 
lagerr zijn. De bank kan uitbetalen aan de spaarders wat is beloofd, op de claims die de bank op 
zichzelff  creëerde. Bedrijfsrisico en kredietrisico worden verlaagd door diversificatie, kredietri-
sicoo wordt beperkt door voortdurend toezicht. Hierdoor is het financieringsrisico voor de bank 
(dee kans dat spaarders niet meer terugkomen) ook laag. Als de bank een dergelijk laag risico 
kann bereiken, is het zelfs overbodig om toezicht te houden op de bank (Diamond 1984,402). 
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5.5. Informatie blijft  vertrouwelijk 
Dee spaarders die hun geld toevertrouwen aan een bank zien alleen het geld dat ze van de bank 
terugkrijgen,, niet het geld dat de bank ontvangt uit de allocaties. De informatie daarover is 
immerss vertrouwelijk. De spaarders moeten erop vertrouwen dat de bank de taak van gedele-
geerdd toezichthouder goed uitvoert en voldoende geld binnenkrijgt uit de allocaties om de 
spaarderss te kunnen uitbetalen. Ze vertrouwen hier ook op, omdat de bank niet alleen met het 
toezichtt ervoor zorgt dat de ondernemers niet afwijken van afspraken, maar tevens profiteert 
vann diversificatievoordelen in de portefeuille allocaties. Het is niet noodzakelijk informatie over 
dee ondernemers door te geven aan de spaarders. 

SlotSlot Diamond (1984) 
Hett voortdurende toezicht en de inherente invloed daarvan op de ondernemers zou wellicht ook 
doorr een andere persoon of instelling op de markt kunnen worden uitgeoefend. De combinatie 
mett het creëren van een stabiele inkomstenstroom is echter alleen mogelijk door een bank als 
dusdanigg de taak van gedelegeerde te geven. Ondernemers die financiering zoeken kunnen 
nooitt op eigen kracht een dergelijk arrangement verkrijgen. Ze kunnen wel uitbetalingen 
belovenn en een straf afspreken als ze die belofte niet nakomen. Ook kunnen ze hun waarde 
voortdurendd proberen te bewijzen door met eigen geld te investeren in hun projecten. Ze kunnen 
echterr nooit het totale lage risico bereiken dat de bank kan bereiken. Bijgevolg zijn arrange-
mentenn via een bank goedkoper voor de ondernemers die de juiste informatie moeilijk kunnen 
overbrengen. . 

Hett deterministische karakter van het contract tussen de bank en de debiteuren vergemakkelijkt 
hett toezicht. Een afspraak met vaste bedragen is gemakkelijk te controleren. De werkelijke 
waardee van de lening is mede afhankelijk van vertrouwelijke informatie die alleen bij de 
debiteurr en de bankier bekend is, of zelfs alleen bij de debiteur. Het vertrouwelijke karakter van 
dezee informatie kan onzekerheid teweegbrengen bij de crediteuren van de bank. Dat banken in 
staatt zijn deze vertrouwelijke informatie op waarde te schatten (de kredietwaardigheidsbeoor-
deling),, is een belangrijke reden waarom spaarders ervoor kiezen hun geld op de bank te zetten 
enn niet direct aan de debiteur te verstrekken (Goodhart 1987). De specifieke aard van bankieren 
ligtt dan in de kredietwaardigheidsbeoordeling. Voor de activa van een bank bestaat dan ook 
geenn publieke prijsvorming (Goodhart 1987 en 1995, 14). Als echter een contract met vaste 
afsprakenn over terugbetaling en vaste vergoedingen niet mogelijk is, bijvoorbeeld als om 
godsdienstigee redenen een vaste rentevergoeding verboden is, wordt het toezicht op de debiteu-
renn moeilijker (bijv. het moral hazard-probleem bij islamitisch bankieren, Tourani Rad 1989). 
Dee redenering van Diamond met schaalvoordelen en minieme delegatiekosten door de aard van 
dee contracten en de aard van het bankieren gaat dan niet langer op. De specifieke aard van 
bankierenn is dan nog steeds de beoordeling van debiteuren maar de hierboven genoemde 
voordelenn kunnen niet opgaan. We spreken in het vervolg dan ook alleen van westerse banken. 
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WatWat is voldoende grote schaal? 
Dee comparatieve voordelen van een bank als gedelegeerd toezichthouder treden alleen op bij 
voldoendee grote schaal in termen van aantal cliënten. Als er weinig spaarders zouden zijn met 
veell  vermogen, zouden hun totale toezichtskosten lager zijn en de wens tot delegatie minder 
sterk.. Toch zouden ze overwegen het toezicht te delegeren aan een bank vanwege een ander 
voordeel,, namelijk bij betalingsmoeilijkheden. De bank specialiseert zich in het identificeren 
vann moeilijkheden bij de ondernemers en is bovendien in zo'n geval in staat sterker op te treden 
alss crediteur waar de financiering is geconcentreerd. Als enige grote crediteur (of een van de 
weinigee grote) staat de bank sterker dan wanneer een groter aantal financiers zou moeten 
onderhandelen.. Dus behalve dat toezicht via een bank goedkoper wordt, wordt het tevens 
effectieverr (Edwards & Fischer 1994, 39). Schleifer & Vishny (1997, 757) noemen in een 
corporatee governance kader Diamonds intermediair de grote crediteur die zowel vanwege zijn 
aandeell  in een bedrijf als vanwege de korte termijn claims effectief toezicht kan houden op de 
onderneming.. Een natuurlijk monopolie zou echter inefficiëntie in de hand werken door de 
verleidingg voor de bank te profiteren van monopoliewinsten. Een monopolie is echter niet 
noodzakelijkk voor het behalen van efficiëntie en effectiviteit. De delegatiekosten dalen namelijk 
naarmatee er meer allocaties zijn. De kostendaling is begrensd door kosten van nul. Bij die grens 
iss een beperkt aantal allocaties nodig, dat de kritische grootte van de bank weergeeft (Krasa & 
Villamill  1995). Dit betekent dat er meer banken kunnen zijn die onderling concurreren, maar 
diee alle de kostenvoordelen kunnen bieden (Edwards & Fischer 1994, 41). Voldoende grote, 
concurrerendee banken zijn voordelig voor zowel spaarders als ondernemers (ook Allen 1993, 
102). . 

OvereenkomstOvereenkomst screening en monitoring argument 
Zowell  in de theorie van Diamond (1984) als in die van Ramakrishnan & Thakor (1984) 
profiterenn banken van de diversificatie van de allocaties op voldoende grote schaal. Om een 
stabielee stroom te kunnen blijven garanderen, moet de bank efficiënt en effectief toezicht 
houdenn op de debiteuren om moral hazards onder ondernemers te voorkomen, en effectief 
internn toezicht houden om moral hazards onder de individuele bankmedewerkers te voorko-
men.. De organisatie van een bank van beperkte grootte maakt dit inderdaad mogelijk. Een 
monopoliee - of onbeperkte groei - zou de efficiëntie en effectiviteit van beide vormen van 
toezichtt aantasten en is derhalve ongewenst. De groei van een bank wordt in deze zienswijze 
gedicteerdd door de technologische mogelijkheden van onderlinge informatie-uitwisseling en 
controle. . 

Bonding Bonding 
Zoalss een ondernemer zelf kan trachten het ex-ante informatieprobleem te verzachten door 
signallingg kan een ondernemer trachten ex-post informatieproblemen te verzachten door middel 
vann bonding. Bonding duidt op het geheel van activiteiten die de ondernemer ertoe aanzetten 
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zichh aan de afspraken te houden. Van een ondernemer wordt verwacht dat hij zijn financiers 
blijf tt verzekeren van voldoende resultaten. De hiervoor noodzakelijke garanties alsook de 
rapporteringg is kostbaar. Als financiering bij een bank wordt geconcentreerd en een bank de 
taakk van toezichthouder overneemt, hoeven ondernemers niet langer aan elke individuele 
financier/beleggerr afzonderlijk te rapporteren. De ondernemers rapporteren aan de bank, die 
zelff  waarde toevoegt door zich te specialiseren in de beoordeling van dergelijke rapportages. 
Eenn bank kan zich dusdanig specialiseren in het onderhouden van contact met de gefinancierde 
ondernemingenn dat de overdracht van informatie efficiënter gebeurt. Bovendien leert de bank in 
dee loop der tijd over de gefinancierde ondernemingen, waardoor rapportages niet steeds 
opnieuww alle informatie hoeven bevatten. Met het onderhouden van een lange termijn-relatie 
wordenn bonding-kosten theoretisch aanzienlijk beperkt. 

Resumerend Resumerend 
Dee kosten van ex-post informatie-asymmetrie, monitoring en bonding, kunnen efficiënt en 
geloofwaardigg door banken worden verlaagd door de aard van hun opereren.7 Door als gedele-
geerdee namens vele cliënten op te treden behaalt een bank ten eerste schaalvoordelen. Ten 
tweedee kan de bank opereren als waren er geen kosten - deze worden immers door de cliënten 
gedragen.. Hierdoor zal een bank altijd kunnen controleren, wat het voorkomen van moral 
hazardss onder de debiteuren vermindert, mits contracten met vaste afspraken over terugbetalin-
genn kunnen worden opgesteld. Ten derde profiteert de bank van diversificatievoordelen in de 
kredietportefeuille,, die kunnen worden doorgegeven aan de geldverschaffende cliënten. Door 
hett lage resterende risico van de kredietportefeuille is het voor de cliënten niet eens noodzake-
lij kk de bank te controleren; de reputatie van de bank garandeert bovendien dat de bank zich aan 
haarr uitbetalingsbeloften houdt (hierover meer in de volgende paragraaf). De langere termijn-
aardd van de relaties met cliënten stelt banken in staat bondingkosten op den duur te verminde-
ren.. De ex-post informatie-asymmetrie wordt zo niet opgeheven maar wel verminderd en 
minderr kostbaar. 

2.2.44 Machtsproblemen en reputatiepremies 

Dee theorieën in de vorige paragrafen suggereren een meerwaarde van bancaire financiering 
bovenn andere vormen van financiering. Deze meerwaarde is inderdaad ook empirisch gevonden 
(Jamess 1987; Slovin e.a. 1992) en in meer praktijkgerichte studies beschouwd (ICane & Malkiel 
1965;; Fama 1985; Mayer 1988). De exclusieve positie die banken blijkbaar kunnen verwerven, 
bergtt echter ook een gevaar in zich, namelijk dat de bank elke prijs kan vragen. De exclusiviteit 
inn het verkrijgen van informatie kan een sterk bindende factor zijn in de financieringsrelatie, 
waardoorr de financiering bij een instelling zal worden geconcentreerd (Fischer 1990 in Hellwig 
1991).. De "interne" informatie kan immers de financiering goedkoper maken maar de onder-
nemingg wil deze informatie niet publiek maken. De exclusieve positie van de bank geeft de 
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bankk ook de kans juist hogere prijzen te vragen voor hun financieringsarrangementen. Een 
aantall  theoretische studies analyseerde dit probleem. In deze paragraaf gaan we na waarom 
bankenn hun exclusieve positie juist kunnen gebruiken om goedkoper vermogen door te sluizen 
naarr ondernemers, waarbij hun reputatie garandeert dat ze dit vermogenskostenvoordeel 
inderdaadd zullen doorgeven. De theorieën zijn unaniem in hun conclusie dat nadelige prijszet-
tingg bij grote instellingen onwaarschijnlijk is door de disciplinerende werking van hun reputatie 
enn dat banken met hun reputatie prijzen juist verlagen. Banken beoordelen weliswaar de 
kredietwaardigheidd van de debiteuren maar de crediteuren van de banken beoordelen immers de 
kredietwaardigheidd van de banken. We behandelen achtereenvolgens de theorie van Sharpe 
(1990)) en Boot e.a. (1993). Uit Boot e.a. (1991) blijkt hoe een contract met een grote instelling 
geloofwaardigerr kan zijn dan een contract met een individuele persoon. Hoe meer ondernemers 
zelff  echter een reputatie kunnen ontwikkelen, des te minder zullen zij een bank nodig hebben 
omm hun vermogenskosten te verlagen (Diamond 1991). 

ReputatieReputatie disciplineert 
Sharpee (1990) wees erop dat een bank de exclusieve mogelijkheid heeft monopoliewinsten te 
halenn als de andere financiers niet zo uitgebreid geïnformeerd zijn als de bank. Het betrekken 
vann de bank bij interne zaken maakt de financiering goedkoper, omdat de bank de onderneming 
beterr op waarde kan schatten. Dit is op zichzelf een meerwaarde van banken: ze kunnen 
ondernemingenn goedkopere financiering aanbieden in de loop der tijd, doordat ze bij interne 
zakenn zullen worden betrokken (dit wordt "intertemporal smoothing" genoemd). Voor de 
ondernemingg wordt het echter moeilijk dezelfde informatie te geven aan andere financiers en 
duss ook om fondsen tegen dezelfde condities te krijgen. Bijgevolg is de onderneming "gevan-
gen""  in de val van exclusieve informatie. Vervolgens is het voor de bank mogelijk om in een 
volgendee periode een hogere prijs te vragen voor het financieringsarrangement en winst te halen 
uitt haar monopoliepositie. Sterker nog: als een bank weet dat in een volgende periode vanwege 
dee informatie-valstrik een hogere prijs kan worden gevraagd, dan is deze bereid in de eerste 
periodee een lagere prijs te vragen dan de ex-ante-volledige-concurrentie prijs en daarmee de 
ondernemerr als klant binnen te halen. Deze lagere prijs reflecteert dan niet het risicoprofiel van 
dee onderneming in kwestie. Bijgevolg is het mogelijk dat verkeerde ondernemingen de 
financieringg krijgen, een adverse selectie-probleem. 

Err zal geen sprake zijn van verkeerde prijzen en adverse selectie als ondernemers zich bewust 
zijnn van de neiging tot monopolistisch gedrag van de banken, en als het lange termijn inkomen 
vann de banken afhangt van het bekend worden van hun praktijken. Als potentiële cliënten 
vernemenn van de valstrik-praktijken van een bank, zal deze bank marktaandeel verliezen. Het 
eerstee periode contract wordt in dat geval een belofte van de bank die moet worden gehouden: 
eenn impliciet contract voor latere jaren van de financieringsrelatie. Omdat het contract alleen de 
periodee zal betreffen die kan worden overzien, de eerste periode, is geen van de partijen 
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verplichtt zich verder ook te houden aan deze eerste afspraak; het contract is daarin immers niet 
expliciet.. Een verslechtering in de financieringsvoorwaarden in een volgende periode zal echter 
doorr de cliënten, de gefinancierde en anderen, worden beoordeeld op oorbaarheid. Afwijkend 
gedragg van de bank zal gevolgen hebben voor toekomstige relaties met dezelfde bank; het eerste 
periodee contract is daarover dus impliciet. De geloofwaardigheid van de belofte is afhankelijk 
vann de mate waarin het toekomstig inkomen van de bank, uit haar toekomstige financie-
ringsrelaties,ringsrelaties, afhangt van de behandeling van huidige relaties. Met andere woorden: de mate 
waarinn het inkomen van de bank afhankelijk is van haar reputatie onder huidige en potentiële 
cliëntenn bepaalt de geloofwaardigheid van haar beloftes. 

DiscretieDiscretie krijgt voorkeur 
Boott e.a. (1993) suggereerden dat vanwege het hierboven beschreven reputatie-effect niet-
bindendee contracten zelfs de voorkeur kunnen krijgen, ook als bindende contracten mogelijk 
zijn.. Een belofte doen zonder dat die per contract is vastgelegd geeft immers de mogelijkheid 
eenn reputatie te ontwikkelen. Als alle afspraken per contract zouden zijn vastgelegd was er geen 
reputatiee nodig, omdat zowel financier als ondernemer exact zouden weten wat van ze werd 
verwachtt en wat werd uitbetaald in welke situatie. Afwijkend gedrag zou in een juridisch proces 
kunnenn worden gecorrigeerd. Een contract dat niet alles vastlegt voor het verloop van de 
financieringsrelatiefinancieringsrelatie geeft ruimte - discretie - aan de partijen zelf te doen wat zij nodig achten 
voorr de relatie. Als een bank informatie heeft waarover de tegenpartij niet beschikt, kan de bank 
inn het geval van een niet-bindend, discretionair contract de vrijheid nemen zelf te kiezen wat 
haarr verplichtingen jegens de begunstigde zijn in bepaalde gerealiseerde situaties, op basis van 
haarr eigen informatie. Met een expliciet contract heeft de bank deze vrijheid niet. Met een 
impliciett contract kan de bank dus ook de neiging hebben af te wijken van afspraken met de 
cliënt.. Als echter haar toekomstige inkomen afhangt van de mate waarin de bank zich aan de 
(impliciete)) afspraken houdt, zal de bank die neiging niet hebben. In dat geval is een expliciet 
contractt niet nodig. Een impliciet contract is dan zelfs te prefereren, omdat de keuzes van de 
cliëntenn dan niet alleen worden gebaseerd op prijzen, maar ook op basis van verminderde 
onzekerheidd over het gedrag van de bank. De cliënten profiteren daarvan, maar ook de "goede" 
banken.. Op den duur wordt vermogen via deze "goede" banken goedkoper, omdat er geen 
premiee voor reputatie-onzekerheid meer wordt gerekend. 

BelofteBelofte van instelling geloofwaardiger dan van individu 
Beloftess van instellingen kunnen geloofwaardiger zijn dan beloftes van individuele personen. 
Tenn eerste krijgen instellingen vaker de kans zich afwijkend te gedragen, doordat er meer 
transactiess worden afgehandeld. Ten tweede hebben instellingen meer te verliezen, in termen 
vann inkomen en reputatie. Het potentiële verlies van afwijkend gedrag - pakkans maal verloren 
waardee - is groter voor instellingen dan voor personen. Boot e.a. (1991) werkten dit uit voor 
loanloan commitments, in Nederland zijn dit bijvoorbeeld kredietlijnen en mantel-overeenkomsten. 
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Eenn dergelijke belofte van een bank zal geloofwaardiger zijn als deze een groot deel van haar 
vermogenn verliest (een straf proportioneel met het eigen vermogen) in het geval een cliënt de 
bankk betrapt op het niet nakomen van de belofte. In het model van Boot e.a. (1991) is een 
dergelijkee zware straf nodig en hangt de uitkomst ook af van de hoogte van die straf. In een 
toepassingg op de werkelijkheid moeten we ons voorstellen dat een bank haar goede naam - en 
daarmeee cliënten en bijgevolg marktaandeel en inkomen - verliest als duidelijk wordt dat 
cliëntenn onheus zijn bejegend in een financieringsrelatie met die bank. Een bank wordt 
kwetsbaarderr voor deze straf met toenemende grootte en een toenemend aantal cliënten. Een 
individuelee persoon heeft minder vermogen of inkomen te verliezen: als een individu met de 
opbrengstt van een paar goede deals naar de Bahamas vertrekt, verliezen de cliënten, niet het 
individu.. Zelfs als een zeer zware straf mogelijk is, zoals de confiscatie van zijn gehele 
persoonlijkee vermogen, is de financier in de verleiding zijn gehele vermogen te consumeren 
voordatt een beroep wordt gedaan op enige belofte voor financiering. Voor een bank is de kans 
opp profijt uit afwijkend gedrag nihil. Dat verklaren we hieronder. 

Eenn bank of een individu kan alleen profiteren van het afwijken van afspraken als het gefinan-
cierdee project mislukt, omdat in dat geval niemand om financiering zal vragen in een volgende 
periode.. De kans dat een project mislukt is kleiner dan 1 (en als de bank juist selecteert kleiner 
dann 1/2). Een individuele financier die met deze kans wordt geconfronteerd en die neigt zich 
niett aan de beloofde financiering te houden, kan deze kans nemen. Een grote instelling, met 
velee intermediairs en vele cliënten dan wel gefinancierde projecten, kan alleen profiteren van 
eenn afwijking van afspraken als alle projecten mislukken, of als niemand om verdere financie-
ringg vraagt. Bij een kans op mislukking van kleiner dan 1 en vele projecten, wordt de kans nihil 
datt alle projecten mislukken, en is de kans dat projecten doorgaan dus bijna 1. Bovendien zou 
dee instelling, in het geval dat een belofte voor financiering (ten onrechte) niet wordt nageko-
men,, veel "vermogen" verliezen (in het model een straf proportioneel aan het eigen vermogen, 
inn het algemeen een belangrijke inkomensbron). Met een zo kleine, verwaarloosbare kans op 
winstt uit afwijken en een zo grote straf als de instelling wordt gepakt, zal de instelling ervoor 
kiezenn zich altijd en immer te houden aan beloftes. De geloofwaardigheid van de beloftes is 
groterr als de instelling groter is (tot op zekere hoogte, vergelijk paragraaf 2.2.2 en 2.2.3). Als 
eenn moral hazard mogelijk is in financieringsrelaties, is een arrangement met een instelling dus 
tee prefereren boven een arrangement met een individu. 

Slot Slot 
Bankenn hebben belang bij het bewaken van hun reputatie, omdat ze met een goede reputatie 
goedkoperr vermogen zouden kunnen aantrekken en hun cliënten behouden. Het verlies van 
reputatiee neemt verschillende vormen aan in de verschillende modellen. In het model van 
Sharpee (1990) lopen cliënten weg zodra ze onoorbaar behandeld worden, dat wil zeggen zodra 
zee een prijsverhoging krijgen die ze niet hadden verwacht. Dat resulteert voor de bank in een 
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lagerr marktaandeel. In Boot e.a. (1991) wordt niet gesproken over reputatie en dat wordt ook 
niett bedoeld. Daar doet de bank een belofte op zich. Als de bank zich niet aan de belofte houdt 
enn wordt gedagvaard door de desbetreffende cliënt, kan de bank een kwantificeerbaar bedrag 
proportioneell  met het eigen vermogen van de bank verliezen. In Boot e.a. (1993) is de provisie 
diee de bank krijgt afhankelijk van haar reputatie; het is niet uitgesloten dat cliënten vanwege de 
slechtee reputatie slechts bereid zijn een dusdanig lage provisie te betalen dat slechte banken niet 
meerr kunnen concurreren. Dat is een noodzakelijk aspect van deze theorieën. In het algemeen 
willenn we stellen dat de reputatie van de bank invloed heeft op haar inkomen - of dat nu 
provisiee is, het aantal tevreden cliënten, of dat dat werkt via de straffen die de bank krijgt in een 
juridischh proces. Als het inkomen van een bank mede afhangt van haar reputatie, zal de bank 
daarr zeer zorgvuldig mee om gaan, want een kleine misstap kan dan al tot grote verliezen 
leiden.. Daarom is een ondernemer die zelf nog geen gevestigde reputatie heeft, gebaat bij 
financieringg door een bank met een gevestigde reputatie. Op die manier is zijn vermogen 
goedkoperr dan bij directe financiering uit de markt. Hoe meer hij zelf een reputatie opbouwt 
(Diamondd 1991), des te minder hij de bank nodig zal hebben voor de verlaging van de reputa-
tiepremiee in zijn vermogenskosten (hierover meer in par. 2.3). 

2.2.55 Een eigen rol voor  banken als een van vele financiers 

Ondernemingenn hebben in de praktijk meer financiers dan alleen een bank met verschillende 
financiëlee claims. De verschillende financieringscontracten die een onderneming heeft lopen, 
hebbenn verschillende effecten op de gemiddelde vermogenskosten voor de onderneming als 
geheell  en op de effectiviteit in zeggenschap van de afzonderlijke overeenkomsten. Financiering 
behelstt immers de overdracht van beschikkingsmacht over middelen tegen de belofte van een 
tegenprestatiee in de toekomst; in welke mate de ondernemer beschikkingsmacht krijgt over het 
verschaftee vermogen (mag hij het wel of niet risicovol aanwenden bijvoorbeeld) verschilt per 
financiëlee claim (Polak 1923, 7). De zeggenschap van de vermogensverschaffers verschilt 
derhalvee ook. In deze paragraaf gaan we na welke rol de bank kan spelen als een van vele 
financierss en of de vier soorten voordelen die hiervoor werden genoemd dan nog blijven 
bestaan. . 

Eenn financier die vermogen heeft verschaft waarvan de vergoeding situatie-afhankelijk is 
(bijvoorbeeldd uitbetaling bij winst, niets bij verlies of zelfs het delen van verlies bij verlies) wil 
controlerenn wat er gebeurt met het geld en daar invloed op uitoefenen. Voor de controle wat er 
mett het geld gebeurt, zal hij regelmatig informatie vragen aan de ondernemer of anderszins 
informatiee proberen te vinden. De ondernemer merkt dit; hij kan het in ieder geval niet ontken-
nen,, en hij wordt bijgevolg beïnvloed door de controle (Van Goor en Van der Weijden 1994). 
Diee invloed is precies wat de financier nastreeft (zoals bedoeld in paragraaf 2.2.3). Een bepaald 
contractt kan het recht geven voor bepaalde invloed op het ondernemingsbeleid, maar behalve 
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datt zal een financier in elk geval invloed willen uitoefenen. Deze typering van financieringsre-
latiess impliceert een speciale positie voor de banken die bij de onderneming zijn betrokken. 

Eenn bank kan een betere uitwisseling van informatie realiseren door onder meer de geografische 
nabijheidd van bank en debiteur. Deze informatie-uitwisseling wordt versterkt en gestimuleerd 
doordatt de bank en de onderneming een financieringsrelatie aangaan die verder reikt dan de 
initiëlee vermogensverschaffing. De intentie van deze relatie is gebaseerd op het vertrouwen 
russenn bank en debiteur. Het is in beider belang zorgvuldig om te gaan met deze vertrouwens-
relatie.. De betere informatie-uitwisseling die voortvloeit uit de relatie vermindert de fricties bij 
hett aantrekken van vermogen. Voor de bank vergemakkelijkt het de gewenste controle op de 
bestedingg van de ter beschikking gestelde fondsen. Zoals gezegd impliceert de controle invloed, 
watt de bank ook wenst. 

Dee invloed van de bank is geloofwaardiger dan die van een kleine individuele financier 
vanwegee een zekere concentratie van financiering bij een crediteur (de bank). Deze concentratie 
vergroott de genoemde voordelen die voortvloeien uit de relatie tussen bankier en debiteur. Het 
maaktt het voor de bank economisch rendabel te investeren in het verzamelen van informatie 
betreffendee deze debiteur en zijn bedrijf. Ook voor de onderneming is het verstandig om te 
investerenn in de relatie omdat deze de consequenties ondervindt van fricties met haar financiers. 

Alss invloedrijke crediteur speelt een bank een cruciale rol bij de disciplinering van ondernemin-
genn in de zin van effectief toezicht. In tegenstelling tot andere financiers, kunnen banken eerder 
ingrijpenn bij te verwachten problemen bij debiteuren, omdat ze de problemen eerder kunnen 
constaterenn en onmiddellijk iets aan de financiële positie van de cliënt kunnen doen. Het 
belangg hiervan moet niet worden onderschat. Een onderneming in financiële moeilijkheden kan 
err namelijk belang bij hebben om als 'laatste levensteken' een alles-of-niets strategie te volgen, 
bijvoorbeeldd spreekwoordelijk zijn laatste gok wagen in Las Vegas. Dit laatste is veelal slechts 
inn het belang van aandeelhouders - die toch al weinig waarde hadden - en vernietigt waarde 
voorr de onderneming als geheel, wat in het bijzonder schadelijk is voor de verschaffers van 
vreemdd vermogen (Boot & Wijn 1991, 22-32). Een bank kan echter al ingrijpen voordat deze 
laatstee fase wordt bereikt, niet alleen vanwege de concentratie van vermogen, maar ook doordat 
dee bank een bevoorrechte onderhandelingspositie heeft. 

Dee concentratie van vermogen die bancaire financiering kenmerkt, is op zichzelf niet voldoende 
omm herstructureringen af te dwingen. Een onderneming kan immers nog altijd adviezen en 
wensenn van de bank negeren. De bank kan hier weinig aan doen, tenzij de bank prioriteit heeft. 
Hett dichtdraaien van de kredietkraan is in dat geval een geloofwaardige dreiging. Als de bank 
geenn prioriteit zou hebben, zou deze zelf kunnen worden getroffen door de schadelijke gevolgen 
vann het opeisen van een grote lening. De prioriteit beschermt de bank tegen die gevolgen, en 
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derhalvee kan de bank zich harder opstellen. De geloofwaardigheid van dit dreigement betekent 
paradoxaall  genoeg dat het dreigement slechts zelden hoeft te worden uitgesproken. 

Dee wenselijkheid van de prioriteit van de bank heeft als consequentie dat obligatiehouders een 
lageree prioriteit moeten krijgen. Door hun spreiding zouden ze de positie van de bank ook niet 
kunnenn overnemen. Ze hebben er wel belang bij dat de bank prioriteit heeft, omdat hun 
belangenn op die manier het beste worden beschermd. Immers, zonder de prioriteit van bancaire 
financieringg zou er niet tijdig kunnen worden ingegrepen. Alle verschaffers van vreemd 
vermogenn zouden zich dan hiertegen moeten indekken door het vooraf eisen van een hogere 
vergoeding. . 

Andersomm heeft de bank de overige financiers ook nodig. De intertemporal smoothing die een 
bankk kan bewerkstelligen, kan voor een ondernemer aanleiding zijn te rekenen op financiering 
inn volgende perioden. Dan kan een ondernemer zich minder inspannen, omdat de financiering 
tochh wel onderhandelbaar is. Dit wordt de soft budget constraint genoemd (Dewatripont & 
Tirolee 1992). Dit kan worden voorkomen als er ook andere financiers zijn die de onderneming 
mett hun claims disciplineren. 

Hett voorgaande betekent dat er een complementariteit is tussen financiering door een bank en 
financieringg vanuit de financiële markten. Het feit dat een onderneming een beroep doet op 
bancairee financiering stelt haar in staat om tegen een acceptabele vergoeding financiering uit de 
financiëlee markten te verkrijgen. Deze notie is van belang bij het beschouwen van de keuze van 
dee deelnemers in de markten voor financiering voor arrangementen uit de markt of van een 
bank.. In de volgende paragraaf zullen we daarom de rol van markten beschouwen. 

2.2.66 Samenvatting 

Inn deze paragraaf passeerden de voornaamste theorieën uit de financiële intermediatie-literatuur, 
voorzoverr ze de unieke toegevoegde waarde van banken beschouwen. Als uitgangspunt namen 
wee de fricties in de vermogensmarkt die financieringsrelaties met externen duurder maakten dan 
hett first-best geval van volledige interne financiering: operationele transactiekosten, ex-ante 
informatie-asymmetrie,, ex-post informatie-asymmetrie en de invloed van grotere partijen of 
partijenn met een meer gevestigde reputatie. 

Bankenn kunnen operationele transactiekosten verlagen door te profiteren van schaalvoordelen. 
Dee concentratie van transacties op een fysieke plaats verlaagt reis-, zoek- en organisatiekosten 
voorr alle cliënten. Dat de bank met claims op zichzelf tegenpartij wordt van elke cliënt maakt 
zoekkostenn voor de laatste zelfs overbodig. De transformatie van financiële claims door een 
bankk verschaft liquiditeit aan de markt. De specialisatie in transacties die niet vaak voorkomen 
verhoogtt de efficiëntie van afhandeling van dergelijke transacties. De verlaging van transactie-
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kostenn door een bank ten opzichte van een directe afhandeling in de markt is hoger naarmate de 

gewenstee transacties specifieker zijn. 

Bankenn kunnen de kosten van ex-ante informatie asymmetrie, adverse selectie, kredietrant-
soeneringg en onderinvestering, niet uitbannen maar wel verminderen door geloofwaardige en 
efficiëntee informatieproductie voor het afsluiten van een transactie (screening). Banken of 
anderee informatie-producenten kunnen hun geloofwaardigheid tonen door zelf voldoende risico 
tee dragen over het subject van de informatie, omdat ze zelf ook zouden verliezen als hun 
informatiee onjuist zou zijn (signaling). Ze kunnen de informatie bovendien met meer succes 
producerenn door te profiteren van diversificatievoordelen uit de schaal van de groep individuele 
medewerkerss in de bank. Voorwaarde voor dat succes is de optimale inzet van elke individu in 
dee bank, wat wordt bereikt met afdoende toezicht van de individuen op elkaar. 

MoralMoral hazards tijdens een financieringsrelatie kunnen door banken worden verminderd door de 
geloofwaardigee verificatie van verstrekte informatie en door efficiënte en effectieve monitoring 
vann debiteuren. Een bank kan altijd als ware het kostenloos verifiëren: de cliënten dragen de 
kosten.. Als de bank altijd controleert zullen ondernemers minder geneigd zijn onjuiste informa-
tiee te verschaffen of van afspraken af te wijken. Monitoring beïnvloedt het gedrag van debiteu-
renn in positieve zin. Door die vorm van toezicht aan de bank te delegeren profiteren de cliënten 
bovendienn van schaalvoordelen. De monitoring gebeurt effectief als de bank schuldcontracten 
schrijftt met contractueel vastgelegde verplichtingen over terugbetaling, vergoedingen en 
sanctiess bij het niet-nakomen van afspraken. Het deposito-contract kent dezelfde soort afspra-
ken.. De bank kan zich daaraan houden door de portefeuille kredieten zo te spreiden, dat een 
stabielee inkomstenstroom overblijft. De bank kan altijd haar beloftes houden. Dit impliceert een 
aanzienlijkee onzekerheidsvermindering bij de crediteuren van de bank. Dit voordeel is echter 
alleenn mogelijk als contracten met verplichtingen inzake terugbetaling, vaste vergoedingen en 
sanctiess opgesteld kunnen worden. 

Exclusieff  verworven informatie kan aanleiding zijn voor een machtspositie van de bank. 
Uitbuitingg is echter minder waarschijnlijk bij een voldoende grote instelling dan bij een individu 
alss de instelling haar reputatie - en clientèle - wil behouden. De reputatie van de bank zorgt 
ervoorr dat de bank een in de markt verkregen vermogenskostenvoordeel zelfs door zal geven 
aann haar cliënten. 

Dee deelname van een bank aan de financiering van een onderneming is ook voor de andere 
financierss gunstig. De bank kan immers met de concentratie van vermogen en de prioriteit die 
hijj  opeist voor de korte schulden de onderneming disciplineren. Diversiteit van financiële 
claimss is essentieel. Over de diversiteit van financiers gaat de volgende paragraaf. 
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2.33 Banken en markten: verschillend en complementair 

2.3.00 Inleiding 

Inn de vorige paragraaf lag de nadruk op de toegevoegde waarde van relaties met banken ten 
opzichtee van relaties tussen individuen. De financiële markt als alternatief werd hierbij nauwe-
lijk ss beschouwd. Omdat beide instituten worden waargenomen in de meeste economieën, roept 
ditt onmiddellijk de vraag op welke rol dan is weggelegd voor de financiële markten in de 
economie.. We kunnen ons afvragen of deze beide instituten - concurrerende - substituten 
kunnenn zijn voor financiële transacties of dat ze complementair zijn. We zullen betogen dat ze 
inn een ontwikkeld systeem niet zonder elkaar kunnen bestaan. Ten eerste beargumenteren we 
waaromm ondernemingen gebaat zouden zijn bij financiering met verschillende soorten claims 
vann verscheidene financiers tegelijkertijd. Daarna wordt een suggestie uit de financiële interme-
diatie-literatuurr gegeven over een eigen rol voor markten. Als laatste behandelen we opnieuw 
dee vier voornaamste kostensoorten van financieringsrelaties, dit keer door te vergelijken wan-
neerr een bank meer waarde toevoegt en wanneer een markt. We beginnen hier met een definitie 
vann het verschil tussen banken en markten. 

Alss banken en markten inderdaad naast elkaar bestaan, kunnen ze dezelfde soort financiële 
dienstenn verlenen, ook al hebben ze elk een eigen rol in de economie. Ze bieden bijvoorbeeld 
beidee de dienst "vermogensverschaffing" aan. In het algemeen kenmerkt het verschil tussen 
bankenn en markten zich als coördinatie versus competitie tussen de individuen (naar Boot en 
Thakorr 1997). Binnen banken worden acties gecoördineerd, onderling tussen de medewerkers 
enn jegens cliënten. Banken laten onderhandeling en heronderhandeling toe als ze dat nodig 
vinden.. De titels die ze verhandelen zijn bijgevolg niet standaard en dus ook niet verhandelbaar. 
Dee titels zijn illiquide, op maat gemaakt naar de cliënt en vaak gebaseerd op vertrouwelijke 
informatie.. Op een financiële markt daarentegen zijn titels wel liquide, ofwel verhandelbaar 
doordatt ze standaard zijn. Individuele financiers concurreren er om de beste prijs, waarbij ze de 
contractvormm voor gegeven nemen (Allen 1993, 84). De prijs van een titel op de markt wordt 
bepaaldd aan de hand van publieke informatie. Transacties in financiële markten hebben een 
focuss op een moment, namelijk dat van de transactie. De vermogenstitels die worden verhan-
deldd op een financiële markt weerspiegelen deze focus. Bancaire transacties hebben een focus 
opp de specifieke behoeften van de cliënt, zowell  in het heden als in de toekomst. Titels die zijn 
gecreëerdd met de hulp van banken zullen deze kenmerken weerspiegelen. 

2.3.11 Diversiteit van claims 

Inn deze paragraaf passeert een aantal theoretische overwegingen de revue over de invloed van 
bancairee financiering als onderdeel van een vermogensstructuur van verschillende claims op de 
ondernemingswaarde.. We beginnen met het algemene argument van Modigliani en Miller, 
waarinn de vermogensstructuur geen invloed heeft op de ondernemingswaarde. De eerste 
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overwegingg waarin dat wel het geval is, grijpt aan bij het verschil in zeggenschapsrechten van 
kortee en lange termijn financiers. Dan volgt een beschouwing over de meerwaarde van vreemd 
naastt eigen vermogensverschaffers. Als laatste volgt een beschouwing over beleggersvoorkeu-
renn en maximalisatie van emissie-opbrengsten. In de gehele paragraaf gaan we ervan uit dat de 
bankk (deterministische) schuldcontracten kan afsluiten met de onderneming, zoals in paragraaf 
2.2.33 uitgelegd. Er zal blijken dat een bank in dat geval ook geen andere claims wil hebben op 
dee onderneming. 

GeenGeen invloed? 
Hett klassieke argument van Modigliani & Miller (1958) betrof de irrelevantie van de vermo-
gensstructuurr voor de waarde van de onderneming, doordat die waarde alleen werd bepaald 
doorr de verwachte kasstromen uit de bedrijfsactiviteiten. Het theorema is geheel in overeen-
stemmingg met de traditionele neo-klassieke economische theorie. Uit de vele (meoretische en 
empirische)) studies die volgden op hun theorie bleek hoe de vermogensstructuur de waarde van 
dee onderneming wel kon beïnvloeden, anders dan de waarde van een verstandige matching 
tussenn activa en passiva. In de praktijk zien we dat bedrijven verschillende claims op zichzelf 
uitschrijven:: enerzijds risicodragende titels met een uitbetaling afhankelijk van het resultaat van 
hett bedrijf, en anderzijds risicovrije titels met een vaste afgesproken uitbetaling. De vraag van 
dee vermogensstructuurliteratuur is nu welke combinaties van vermogenstitels de waarde van de 
ondernemingg maximaliseren. De optimale vermogensstructuur geeft uiteindelijk de laagste 
vermogenskostenn voor de onderneming, en dus de hoogste waarde voor de ondernemingspro-
jecten.. Deze kostenvoet is gebaseerd op de verschillende zeggenschapsrechten van de claims, 
dee rentevereisten voor verschillend risico en de verschillende voorkeuren van de beleggers. 

ZeggenschapsrechtenZeggenschapsrechten op korte en lange termijn 
Bedrijvenn hebben zowel lange als korte termijn financiering nodig, eenvoudigweg om te zorgen 
voorr een matching tussen financiering en bedrijfsactiviteiten. Als echter deze twee financie-
ringsvormenringsvormen door dezelfde financier zouden worden verstrekt, zou deze weinig geloofwaardige 
invloedd kunnen uitoefenen bij het opeisen van zijn korte termijn-claims: dat zou immers de 
waardee van zijn lange termijn-claims kunnen schaden als de ondernemer kortzichtig wordt. Als 
err voldoende mogelijkheden zijn voor verbeteringen in de toekomst, zal deze financier zijn 
kortee termijn-claims niet opeisen, waardoor zijn onderhandelingspositie verslechtert. De 
ondernemingg heeft dan meer vrijheid in te ondernemen activiteiten, wat de soft budget cons-
trainttraint wordt genoemd. Deze situatie verandert niet als er weliswaar meer financiers zijn maar 
alss ze aan dezelfde onderhandelingstafel zitten. In dat geval kan de ondernemer proberen hen 
tegenn elkaar uit te spelen. Alleen als de korte termijn financiers worden gescheiden van de lange 
termijnn financiers kunnen hun tegengestelde belangen op een positieve manier worden ingezet. 
Eenn maximaal verschil in rechten tussen korte termijn en lange termijn financiers is hierbij 
denkbaar.. Beide zullen de ondernemers tot het uiterste bewegen zich in te zetten voor een 
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structurelee maximale kasstroom. De lange termijn financier heeft baat bij een waardestijging 
vann de onderneming en zal kunnen wachten met het opeisen van zijn claims. De korte termijn 
financierr heeft geen baat bij waardestijging op lange termijn: hij wil onmiddellijk liquideren als 
dee ondernemer zijn schuld niet terugbetaalt. Zijn dreiging tot het afsluiten van de stroom liquide 
middelenn is geloofwaardig, dus zal de ondernemer hem serieus nemen. Omdat de ondernemer 
well  zijn bedrijf wil continueren, zal hij precies dat uitbetalen wat nodig is, niet minder maar ook 
niett meer. Omdat de lange termijn financier dit weet, zal hij niet eens bij de onderhandelingen 
aanwezigg willen zijn. Het goede gedrag van de ondernemer leidt tot lagere vermogenskosten 
voorr hem. De waarde van de onderneming is dan maximaal (Berglof & Von Thadden 1994). 
Nuchteree observatie leert dat veelal de bank de financier is die de stroom liquide middelen - de 
kortee termijn financiering - verzorgt vanwege zijn oorspronkelijke intermediatie in het beta-
lingsverkeer.. Dan impliceert deze overweging dat ondernemingen voor hun lange termijn 
financieringg zouden moeten kiezen voor een andere groep financiers. 

RisicodragendeRisicodragende en risicovrije claims 
Eenn analoog argument geldt voor de scheiding van financiers die risico dragen en zij die dat niet 
doen.. Een simpele waarneming leert ons dat de extra vergoeding voor managers, hun bonus, 
vaakk afhankelijk is van het netto resultaat. Van hetzelfde resultaat is de vergoeding voor 
risicodragendee financiers afhankelijk. Daarom zou het goed zijn voor het bedrijf, als de 
ondernemerr die onvoldoende resultaat genereert zeggenschap verliest aan deze laatste finan-
ciers.. Met andere woorden: zeggenschap moet daar zijn waar het meeste te verliezen is. Als de 
managerr goed presteert kan de zeggenschap terug naar de manager. De combinatie van deze 
risicodragendee claims met een risicovrije claim (schuld) is in dit geval te prefereren, omdat de 
schuldeiserss al in een eerder stadium hun invloed kunnen doen gelden. De schuldverplichting 
staatt immers vast: de manager moet in ieder geval die verplichting betalen. De combinatie korte 
enn lange termijn schuldeisers is ook hier gunstig voor het motiveren van de manager, omdat de 
eerstenn de positie van de manager bedreigen met hun claims op korte termijn maar de laatsten 
dezee ondersteunen (Dewatripont & Tirole 1992). Ook hier wordt impliciet een rol weggelegd 
voorr een bank die in een vroeg stadium zijn invloed kan doen gelden: als schuldeiser met een 
relatieff  groot belang in de korte termijn financiering. Voor de bank is het dan niet rationeel deel 
tee nemen in de andere financieringsarrangementen van de onderneming. 

Beleggersvoorkeuren Beleggersvoorkeuren 
Behalvee de door de onderneming geprefereerde zeggenschapsverdeling zijn de voorkeuren van 
financierss van belang. Die voorkeuren bepalen immers mede de prijzen van de titels en dus de 
opbrengstt van een emissie van externe vermogenstitels voor de onderneming. De voorkeuren 
betreffenn niet alleen de verkregen zeggenschap en het risico van een titel, maar bijvoorbeeld 
ookk de gevoeligheid van de waarde van de titels voor nieuwe informatie over de onderneming. 
Dee beleggersvoorkeuren voor risico uiten zich in de keuze voor schuldtitels of aandelen in het 
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bedrijf.. Een onderneming kan door de beleggers daarin tegemoet te komen de opbrengsten uit 
dee emissies van haar titels verhogen. Zo kunnen zij ook beleggers die actief zijn in het verza-
melenn van deze informatie tegemoet komen. Deze prefereren titels waarvan de waarde mede 
doorr deze informatie wordt bepaald. Dit laatste theoretische argument volgen we hieronder. 

VoorkeurVoorkeur voor informatie-gevoelige titels 
Dee opbrengst uit emissies van "goede" ondernemingen is het hoogste als de beste informatie 
overr dat bedrijf in de prijs van zijn titels wordt verwerkt. Een "goed" bedrijf heeft daarom 
belangg bij een goede informatievoorziening en de uitgifte van informatiegevoelige naast 
risicovrijerisicovrije titels (Boot & Thakor 1993). Beleggers die actief zijn in het gebruik maken van 
informatiee hebben er dan baat bij te handelen in die titels. Laten we voor het theoretische 
argumentt ervan uitgaan dat de kasstroom die bestemd is voor de financiers een bepaald stabiel 
deell  bevat en een variabel deel. Het variabele deel wordt voor beleggers meer voorspelbaar met 
beteree informatie. De beleggers die geen behoefte hebben aan een variërende kasstroom uit hun 
titell  - spaarders - hebben de voorkeur voor schuldtitels met vaste vergoedingen. Ze kunnen de 
obligatiehouderss worden van de onderneming. Ook kunnen ze hun geld door een bank laten 
allocerenn en zelf de opbrengst uit een spaarrekening ontvangen. Als de onderneming één en 
dezelfdee claim zou uitgeven voor de gehele financiering, zouden deze risicomijdende beleggers 
wordenn benadeeld, omdat ze meer risico moeten dragen dan ze wensen. De beleggers die graag 
profijtt hebben van de moeite die ze doen om informatie te krijgen worden ook benadeeld, 
omdatt ze geen behoefte hebben aan een stabiele kasstroom. Ze prefereren titels waarvan de 
waardee gevoelig is voor nieuwe informatie, zodat ze kunnen profiteren zodra ze nieuwe 
informatiee vinden. Hun relatieve voordeel is in dat geval hoger. Hoe meer de onderneming de 
beleggerss tegemoetkomt in hun voorkeuren, des te meer beleggers de markt betreden voor de 
titelss van die onderneming. Hoe meer handel er is, des te beter de prijs van de titels wordt 
bepaald.. Een betere prijs betekent een hogere opbrengst uit emissies voor goede ondernemin-
gen,, en lagere vermogenskosten voor deze ondernemingen. "Slechte" ondernemingen kunnen 
niett anders dan dezelfde strategie volgen en dergelijke claims uitgeven, maar zullen al snel de 
schadee ondervinden van de informatieverwerking in de markt (Boot & Thakor 1993). 

Slot Slot 
Resumerend:: diversiteit in de vermogensstructuur kan de vermogenskosten van een onderne-
mingg verlagen en de waarde van de onderneming verhogen. Een onderneming doet er derhalve 
verstandigg aan zowel korte als lange termijn financiers te vinden, alsook zowel risicodragende 
off  informatie-gevoelige claims als risico-arme claims uit te geven, om zeggenschapsrechten te 
verdelenn en om aan beleggersvoorkeuren tegemoet te komen. In veel gevallen impliceert dit 
onderr meer dat de bank inderdaad een grote vreemd vermogen financier wordt, met claims die 
opp korte termijn effectief kunnen zijn. Deze bancaire financiering betekent dat een bank als 
eerstee aan de onderhandelingstafel plaatsneemt zodra problemen worden verwacht en dat de 
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deterministischee schuldcontracten effectief kunnen zijn. Een bank wenst in dat geval geen 
anderee claims op de onderneming te hebben. Financiering voor deze onderneming zal goedko-
perr worden. 

2.3.22 Een eigen rol voor  het instituut markten 

Tott dusver hebben we alleen de voordelen van banken beschouwd, niet die van markten. Ook 
overr markten heeft de literatuur zich in termen van comparatieve voordelen uitgesproken. 
Essentieell  is hierbij de aard van het handelen op markten: continue handel met vele vragers en 
velee aanbieders tegelijkertijd en concurrentie om de beste prijs op een moment. De aard van 
marktenn geeft de markt een bijzondere functie: niet alleen die van prijszetting van financiële 
titels,, maar tevens die van informatieverwerking via die prijzen, waardoor prijzen sturend 
kunnenn worden voor ondernemingsbeleid (Allen 1993). Het verzamelen van informatie over de 
waardee van te financieren projecten gebeurt zowel georganiseerd, door banken, als door 
gespecialiseerdee informatieproducenten zoals rating agencies, alsook incidenteel en per toeval 
(Titmann en Subrahmanyam 1996). Iedere marktdeelnemer beoordeelt de titels op zijn eigen 
manier;; voor sommigen is het een sport (of hun taak) informatie net iets eerder te hebben dan de 
restt van de markt, zodat ze kunnen profiteren van een tijdelijke onder- of overwaardering van 
eenn titel. Het geheel van die oordelen resulteert uiteindelijk in de prijs waartegen wordt 
gehandeld,, en die prijs verandert voortdurend zolang mensen bezig blijven met het beoordelen 
vann de titels. Door de prijsbeweging van hun eigen aandeel te observeren kunnen de managers 
vann een onderneming een indruk krijgen van het oordeel van "de markt" over hun onderneming. 

Dee informatie die banken in de loop der tijd verzamelen over bedrijven en hun managers 
bepaaltt de prijs van de (voortdurende) kredietverlening. De informatie over een onderneming 
wordtt rijker naarmate de relatie langer duurt. Op markten daarentegen vindt de terugkoppeling 
vann informatie en de mening van de financiers daarover onmiddellijk plaats. De verzamelde 
informatiee op één bepaald moment is van belang voor de prijzen. De terugkoppeling van 
informatiee naar de ondernemers door een bank verschilt dus van de terugkoppeling door een 
markt.. Banken disciplineren ondernemingen door middel van de kredietverlening en de 
beschikbaree faciliteiten (zoals in de vorige paragraaf uitgelegd). Markten oefenen invloed uit op 
dee onderneming via de prijzen die ze zetten, en zo nu en dan via het zeggenschapsrecht van de 
aandeelhouders. . 

Datt verschil zegt echter niets over de kwaliteit van die invloed. Het gaat om verschillende 
soortenn informatie. Banken worden geacht informatie vertrouwelijk te behandelen en banken 
beschikkenn inderdaad over kanalen die niemand anders heeft door hun functie in het betalings-
verkeer.. De informatie die op markten wordt gebruikt is publieke informatie, al dan niet 
gepubliceerd,, maar in elk geval begrijpelijk en verwerkbaar voor een grote groep marktdeelne-
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mers.. Banken verwerken daarenboven ervaringen met het gedrag van een manager, bijvoor-
beeldd de mate waarin van iemand worden verwacht dat hij al dan niet voorzichtig opereert. 
Ongrijpbaree informatie zoals ervaring kan op een markt moeilijk worden gepubliceerd. Het 
hangtt af van het soort informatie dat een bedrijf vrij kan geven en het soort terugkoppeling -
invloedd - dat het wenst, welke financieringsvormen het kiest. 

Gekk genoeg betekent dit niet dat lange termijn financiering dan moet worden gezocht bij een 
bankk en korte termijn financiering in een markt, integendeel. Vanwege hun functie zorg te 
dragenn voor het betalingssysteem dienen banken te allen tijde voldoende liquide te zijn. Juist 
doordatt ze een bevoorrechte positie hebben in het betalingssysteem en in het bezit zijn van korte 
termijnn zeggenschapsrechten onderhouden banken relaties met cliënten over de lange termijn. 
Feitelijkk is bancaire financiering korte termijn financiering voor een langere periode: zolang de 
relatiee goed is, kan de onderneming op financiering rekenen. Voor het onderhouden van de 
goedee relatie moeten onderneming en bank zich echter wei inzetten, waarbij de bank met de 
kortee termijn claims een geloofwaardige dreiging kan uitoefenen. Markten kunnen als anonieme 
gehelenn dergelijke relaties niet onderhouden. Het vermogen dat op markten wordt aangetrokken 
wordtt meestal wel voor langere termijn aan de onderneming verbonden; aandelenkapitaal wordt 
zelfss "permanent" vermogen genoemd. Dit vermogen is echter risicodragend en deze financiers 
moetenn daarvoor dan ook worden beloond met een hoger rendement. Als dat niet wordt 
gegeven,, daalt de waarde van het aandelenkapitaal (of het obligatiekapitaal in mindere mate) en 
komtt de onderneming voor volgende financieringen in problemen, omdat nu voor eenzelfde 
financieringsbedragg veel meer aandelen uitgegeven moeten worden, of omdat beleggers 
helemaall  niet meer zo bereid zijn nieuwe financiering te verschaffen. Juist voor de lange termijn 
financieringg is de up-to-date marktwaarde van de onderneming essentieel. 

Informatietechnologie Informatietechnologie 
Eenn andere overweging bij de keuze van verschillende financiers is de beschikbaarheid van 
middelenn om informatie te kunnen produceren in markten. Het moet mogelijk zijn dat informa-
tiee in prijzen wordt verwerkt. Dit vereist dat ten eerste informatiekanalen goed toegankelijk zijn. 
Tenn tweede moet het prijsmechanisme op markten goed werken. In economieën waar informa-
tieproductiee moeilijk is, zal een voortdurende update van prijzen van titels ook niet mogelijk 
zijn.. Dit komt bijvoorbeeld door de technologische ontwikkeling, door communicatiemoeilijk-
hedenn in het algemeen, of door maatschappelijke ontwikkelingen die zo dynamisch zijn dat 
voorspellenn dan wel het schatten op waarde zeer moeilijk wordt. In nog jonge markten waar 
weinigg ervaring is opgedaan met de update van prijzen en waar de handel nog niet voldoende 
continuu is, wordt informatie ook niet goed verwerkt. In dergelijke situaties is de rol van banken 
groot,, omdat ze dan degenen zijn die het dichtste bij de cliënten staan en informatie het beste 
kunnenn verwerken. Voor markten die dan toch bestaan blijf t geen andere rol over dan die van 
geconcentreerdee marktplaats. In landen waar daarentegen technologische ontwikkelingen 
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vergevorderdd zijn en het gemakkelijk is informatie te verwerken, zullen markten een grotere rol 
hebbenn of krijgen. In het algemeen hebben markten dus een sturende functie, op voorwaarde dat 
dee prijzen worden gezet bij voldoende handel en voldoende goede informatie-verwerking. 

2.3.33 De keuze bank of markt 

Inn deze paragraaf gaan we na wanneer een onderneming zal kiezen voor bancaire financiering 
dann wel voor directe financiering uit de markt. We zullen de keuze voor bank- of marktfinancie-
ringg relateren aan de in paragraaf 2.1 genoemde kosten: transactiekosten, kosten door informa-
tie-asymmetriee en prijsverschillen door reputatieverschillen. 

OperationeleOperationele transactiekosten 
Dee kostenvoordelen die door banken kunnen worden gehaald waar het gaat om technische 
kostenn zoals die van transport, communicatie en administratie worden bereikt door de concen-
tratiee van transacties in een instelling en de specialisatie in het verlenen van financiële diensten 
doorr deze instelling. Deze concentratie en specialisatievoordelen gelden echter evenzo voor een 
financiëlee markt als deze op een beurs is georganiseerd. Concentratie van transacties is op 
zichzelff  geen keuze-overweging. Als transacties vaak voorkomen en simpele, gemakkelijk 
verifieerbaree en vergelijkbare kenmerken hebben, dan is standaardisatie mogelijk van de 
daarvoorr gebruikte contracten. Over deze contracten hoeft niet steeds opnieuw te worden 
onderhandeldd en ze hoeven niet steeds opnieuw anders te worden geschreven. Standaardisatie 
geeftt dan een groot kostenvoordeel waar het gaat om communicatie en administratie. De 
verhandelbaarheidd van standaardcontracten is door de gemakkelijke vergelijkbaarheid groot. 
Derhalvee kunnen transacties die deze kenmerken vertonen tegen lage transactiekosten op een 
marktt worden afgesloten. 

Eenn hoge specificiteit van de transactie beïnvloedt de keuze wel. Zodra transacties meer unieke 
kenmerkenn vertonen - zoals de gewenste grootte, looptijden, te lopen risico's - en verschillen 
vann de gangbare, of als een project qua financiering unieke karakteristieken heeft, dan moet de 
transactiee afzonderlijk worden behandeld. Overleg tussen marktpartijen is dan intenser, 
contractonderhandelingenn langduriger, administratie complexer. De tussenkomst van een 
intermediairr die ervaring heeft in het behandelen van specifieke financieringswensen en die 
relatiess heeft met een verscheidenheid aan cliënten kan dan een kostenreductie bewerkstelligen. 

Hett voorgaande betekent dat financiële markten meer gebruikt zullen worden in een economie 
vann vergevorderde technologische ontwikkelingen, of meer algemeen bij standaardtransacties. 
Nieuwee technologie stelt intermediairs immers in staat in steeds hogere mate overeenkomsten 
tussenn transacties te traceren, standaarden op te stellen, en deze standaarden begrijpelijk te 
makenn voor cliënten. Voor banken blijf t dan een rol weggelegd voor de meest specifieke, minst 
vergelijkbaree transacties. 
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Ex-anteEx-ante informatie-asymmetrie 
Voorr het afsluiten van een transactie willen de marktpartijen zo goed mogelijk geïnformeerd 
zijnn over de mogelijke uitkomsten van de transactie. Hiertoe verzamelen ze publieke informatie 
enn voorzover dat kan vertrouwelijke informatie: de screening. Markten kenmerken zich door de 
voortdurendee verwerking van publieke informatie in prijzen. Banken kenmerken zich door op 
maatt gesneden arrangementen, waarvoor vaak vertrouwelijke informatie nodig is. De keuze zal 
afhangenn van de mate waarin ex-ante informatie overdraagbaar, vergelijkbaar dan wel vertrou-
welijkk is. 

ContinueContinue waardering 
Eenn goede onderneming die haar informatie openbaar kan maken is gebaat bij marktfinan-
ciering.. Hoe beter de markt de bedrijfsactiviteiten beoordeelt, des te beter de prijs, en des te 
lagerr de vermogenskosten voor dit bedrijf bij nieuwe emissies. Een consequentie hiervan is dat 
eenn ondernemingsleiding geneigd kan zijn voortdurend op de korte termijn effecten van acties 
opp deze prijs te letten. Als echter een bedrijf niet in staat is om de markt voortdurend informatie 
tee verschaffen over de bedrijfsvoering of als het dat niet wil, dan is marktfinanciering niet 
geschikt.. Het bedrijf zou dan in zijn eigen ogen onjuiste waarden toegekend krijgen. In dat 
gevall  is bancaire financiering gunstiger. 

VergelijkbaarheidVergelijkbaarheid van risico 's 
Bepaaldee informatie over de tegenpartij is voor iedere intermediair beschikbaar, ook voor de 
niet-bancairee intermediairs die hun diensten op markten aanbieden. Informatie over krediet- en 
wanbetalingsrisicoo is voor alle financiële intermediairs beschikbaar. Voor wat betreft de laatste 
risico's,risico's, alsook de bedrijfsspecifieke risico's zijn banken echter beter in staat ze te schatten dan 
elkee ander instelling, doordat ze dichter bij hun cliënten staan, een relatie ontwikkelen en hun 
kasstromenn voortdurend kunnen observeren. Hiermee beweren we impliciet dat banken als 
instellingg beter in staat zijn risico's die verbonden zijn aan financieringsrelaties te schatten en te 
verwerkenn dan markten. Dit argument is des te belangrijker voor cliënten, naarmate zij meer te 
makenn hebben met specifieke risico's. Ook hier geldt dat transacties met gemakkelijk vergelijk-
baree en verifieerbare kenmerken beter op de markt kunnen worden afgehandeld. 

InnovatieveInnovatieve branches 
Ondernemerss in innovatieve bedrijfstakken zijn onzeker over de uitkomsten van hun onder-
zoeksinspanningen.. Dan zijn ze gebaat bij een grote intermediair die de bedrijfstak kent. In 
innovatievee bedrijfstakken is een innovatie van een ondernemer exclusieve informatie en de 
waardee ervan zijn exclusieve eigendom. De waarde van dat eigendom hangt echter af van het 
aantall  ondernemers dat de informatie ook heeft. Elke ondernemer zou deze informatie willen 
hebben,, omdat het hem een voorsprong in de markt zou geven. In een jonge branche zijn de 
ondernemerss echter niet zeker van het succes van hun inspanningen. Niemand in de branche 
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weett wie de eerste zal zijn die een goede innovatie toepast. Als het ergens wordt gevonden, 
zoudenn alle ondernemers er graag kennis van nemen. Als er echter geen markt is voor dit soort 
informatiee of als de informatie moeilijk overdraagbaar is, kan de bedrijfstak niet profiteren. In 
datt geval kan het wenselijk zijn dat een gemeenschappelijke belanghebbende, een financier die 
toegangg heeft tot alle vertrouwelijke informatie, hen daarin tegemoetkomt. De situatie kan dan 
exx ante worden verbeterd (Bhattacharya & Chiesa 1995). Een gespecialiseerde venture capital 
afdelingg van een bank is hiervoor de geëigende instelling. We volgen het argument van 
Bhattacharyaa & Chiesa (1995). 

Mett de bank kunnen de ondernemers afspreken dat ze informatie over innovaties met de 
bedrijfstakk zullen delen. Als de kans klein (kleiner dan 50%) is dat een van hen een innovatie 
mett succes toepast, zullen ze daar inderdaad ex ante mee akkoord gaan. Als er een markt voor 
informatiee zou bestaan, zouden ze daar hun informatie halen, maar aangezien dat niet kan, gaan 
zee akkoord met een gemeenschappelijke relatie. Het alternatief zou zijn zich bij een exclusieve 
financierr te houden, die geen contacten heeft met concurrenten. Dan weet de ondernemer dat hij 
dee innovatie voor zichzelf zal houden. Hij doet dat alleen als de kans groot genoeg is dat hij de 
enigee is die de innovatie met succes toepast. Als die kans klein is, wil iedereen meeprofiteren 
vann succes in de bedrijfstak. Ondernemers in innovatieve branches zijn dus gebaat bij zo'n 
gemeenschappelijkee financier. De financier zal op zijn beurt alleen korte termijn contracten met 
dee onderneming afsluiten om zichzelf en de ondernemers te dwingen regelmatig contact te 
onderhoudenn en te onderhandelen. Een mantelconstructie is hiervoor het geëigende instrument: 
eenn lange termijn relatie met korte termijn claims. 

Ditt argument van Bhattacharya & Chiesa (1995) kunnen we ook omkeren. Als een succesvol 
innovatieff  bedrijf waardeverhogende informatie kan publiceren, gaat het naar een financiële 
markt.. Dit kan alleen als de kans op innovaties hoog is (dus minder onzekerheid daarover) en 
alss de informatie verifieerbaar is voor de financiers. Een bedrijf zoekt een gemeenschappelijke 
financierr in de bedrijfstak als de kans op succes klein is en het wil delen in innovaties in de 
bedrijfstak.. Het bedrijf kiest een exclusieve financier als de kans op succes voor zichzelf hoog is 
enn het niet met concurrenten wil delen; dit is wanneer innovatie programma's ver ontwikkeld 
zijn,, uitkomsten voorspelbaar en het bedrijf een groot marktaandeel heeft. Het bedrijf gaat naar 
dee financiële markt als de kans op succes voor zichzelf hoog is, de informatie verifieerbaar en 
alss de verwerking van die informatie een waardeverhoging voor het bedrijf impliceert (Dia-
mondd 1991). 

Ex-postEx-post informatie-asymmetrie 
Naa het afsluiten van een transactie wil de financier moral hazards voorkomen bij zijn debiteur. 
Ditt doet hij door deze te controleren, zijn informatie te verifiëren en anderszins invloed uit te 
oefenen:: de zogenoemde monitoring (zie paragraaf 2.2.2). Monitoring is echter alleen nodig als 
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err een mogelijkheid is tot afwijken van afspraken. Als alles contractueel is vastgelegd, hoeft niet 
tee worden gecontroleerd. Dat is het geval bij markttransacties. Het afwijken van afspraken kan 
gebeurenn als ten eerste contracten niet volledig kunnen zijn en ten tweede informatie over 
gedragg moeilijk waarneembaar of verifieerbaar is. Als een bedrijf deze mogelijkheid tot 
afwijkenn heeft, zal het op de markt moeilijk transacties kunnen afsluiten. Bancaire financiering 
iss dan de enige optie die het heeft. 

Reputatie Reputatie 
Uitt het voorgaande bleek reeds, dat niet alleen de vormgeving zelf van de claims op de 
ondernemingg van belang is, maar ook de invloed van de financiers die deze claims kopen. Door 
zorgvuldigg een combinatie te kiezen van verschillende claims van verschillende financiers, kan 
dee onderneming sturen welke invloed ze kunnen hebben op het ondernemingsbeleid. De 
reputatiee van financiers vermindert de onzekerheid over de invloed die ze zullen uitoefenen. 

ControleControle tegenover liquiditeit 
Eenn dilemna bij de keuze bank- of marktfinanciering is de afruil tussen een soort garantie van 
voldoendee beschikbaarheid tegenover voldoende liquiditeit van de titels. Een garantie van 
beschikbaarheidd kan een bedrijf krijgen in een (mantel)overeenkomst met een bank of een 
geconcentreerdee groep financiers. De liquiditeit van een titel garandeert de continue prijszeting 
vann de titels, onder vele verspreide maar dus ook beschikbare marktdeelnemers. Hoe meer 
liquidee de titels, des te beter de prijs en des te lager de vermogenskosten. Evenzeer geldt echter 
datt betere controle met geconcentreerde financiering de vermogenskosten kan verlagen. Het 
resultaatt van de afruil verschilt per onderneming, en wordt bijvoorbeeld duidelijk op een 
momentt dat een bedrijf besluit naar de beurs te gaan of niet. 

Dee waarde van de liquiditeit van de financiering kan bijvoorbeeld proportioneel zijn met het 
aantall  beleggers dat meedoet (hoe meer handel, hoe meer liquide). Echter, dan zal een belegger 
nooitt verkopen, als ze het geduld kunnen opbrengen, omdat elke nieuwe belegger in de markt 
meerr waarde zou toevoegen. Als er inderdaad sprake is van geduldige beleggers die de 
liquiditeitt in de titel op deze manier op waarde schatten, is de waarde van de onderneming het 
hoogstee bij vele verspreide beleggers. De controle op de onderneming in termen van invloed is 
bijgevolgg minder sterk, wat in dat geval minder erg is, omdat de onderneming waarde krijgt uit 
dee liquiditeit en niet uit de controle. Als de beleggers eigenlijk voornamelijk ongeduldig zijn en 
slechtss geïnteresseerd in de dagwaarde van een titel, is de onderneming meer gebaat bij een paar 
geconcentreerdee financiers zoals een bank. De controle dan wel invloed is bijgevolg sterker 
(Boltonn & von Thadden 1995). 
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PotentiëlePotentiële informatie-valstrik 
Inn deze context is het plausibel te verwachten dat banken worden gekozen op het moment dat 
specialistischee vaardigheden vereist zijn. Dat is in het geval van een grote kans op moral hazard 
alss een bedrijf nog niet zo bekend is en dus toezicht nodig is (Rajan 1992), of als eenzelfde 
bedrijff  een lange termijn relatie en een mantelovereenkomst wenst (als in Boot e.a. 1991), of als 
hett bedrijf onderhandelingsruimte nodig heeft (Berlin & Mester 1992). Deze voorkeur voor 
bankfinancieringg verdwijnt echter op het moment dat bekend wordt dat een bank bedrijven in 
eenn informatie-valstrik laat lopen (zie paragraaf 2.2.4). Als een bank exclusieve informatie heeft 
diee niet gemakkelijk aan andere financiers is over te brengen, bijvoorbeeld over het gedrag van 
managers,, dan wordt de financiering voor de onderneming duur. Deze kosten zijn als het ware 
endogenee kosten van de bankfinanciering. Enerzijds kan een bank met onderhandeling en 
dergelijkee voorkomen dat het bedrijf in problemen komt, anderzijds kan een bedrijf gevangen 
wordenn in het net van informatie die de bank heeft. Zeker als een bank wil meedelen in de 
winstenn van projecten wordt dergelijke financiering duur. Met andere woorden: de werkelijke 
kostenn van bankfinanciering worden voor een belangrijk deel ook endogeen bepaald, door de 
controlee en invloed die de bank gaat uitoefenen. Hoe hoog of laag die kosten zijn, is in elke 
situatiee verschillend (Rajan 1992). 

DeDe reputatie van de ondernemer zelf 
Dee keuze voor bancaire financiering of marktfinanciering is behalve van de aard van beide 
vormenn van financiering ten opzichte van de aard van de financieringsbehoefte van een 
ondernemerr tevens afhankelijk van de levensfase van een onderneming. Een ondernemer die 
nogg geen reputatie heeft opgebouwd en van wie de managementkwaliteiten onzeker zijn, zal 
zichh uitsluitend kunnen wenden tot de markt voor venture capital (Chan, Siegel, Thakor 1990). 
Hijj  zal zelfs vergaande invloed van de financier accepteren en de financier trouw blijven om in 
dee loop der tijd zijn vaardigheden duidelijk te kunnen maken. Een ondernemer die wel een 
reputatiee heeft opgebouwd als manager maar nog onbekend is in de markt, zal zich kunnen 
richtenrichten tot een bank die zorg draagt voor de noodzakelijke screening en monitoring. De 
ervaringenn met de bank geven de ondernemer de kans een reputatie te ontwikkelen en later zelf 
financieringg uit de markt aan te trekken (Diamond 1989, 1991). Zo zal een ondernemer in de 
loopp der jaren met de opbouw van een eigen reputatie in de loop der jaren de beschikbaarheid 
vann vermogen voor zichzelf kunnen vergroten. 

Slotbeschouwing Slotbeschouwing 
Dee keuze voor bankfinanciering of marktfinanciering wordt bepaald door de relatieve ernst van 
dee fricties die de instituten bank of markt voor deze ondernemingen kunnen verminderen, 
bijvoorbeeldd de relatieve ernst van ex-ante of ex-post informatie-asymmetrie. Op financiële 
marktenn vindt voortdurend feedback plaats van informatie over beslissingen naar prijzen en van 
prijzenn naar reële beslissingen: de prijs van nieuw vermogen is dan sturend. Als echter de 
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mogelijkheidd van moral hazards groot is, is dat effect op reële beslissingen kleiner. Een 
voortdurendee update van prijzen is in dat geval niet zo waardevol; de disciplinerende werking 
vann toezicht op moral hazards is dan meer sturend. Markten zijn dan ook alleen de meest 
zinvollee oplossing als het gevaar van moral hazards relatief klein is ten opzichte van adverse 
selectie.. Banken zullen daarentegen een zinvolle oplossing als er een grote behoefte is aan 
toezichtt op moral hazards, of wanneer er grote onzekerheid heerst over de vraag of moral 
hazardshazards zich zullen manifesteren of niet. 

Inn een economie waarin beide problemen - onzekerheid over informatie over de toekomst en 
onzekerheidd over het gedrag van de debiteuren - zich voordoen, zullen er zowel marktdeelne-
merss zijn die besluiten zich te specialiseren in het verzamelen van informatie (screening) als 
deelnemerss die zich toeleggen op toezicht (monitoring). De laatste zullen prefereren onderling 
tee coördineren, omdat het toezicht op ondernemingen daardoor efficiënter en effectiever wordt 
respectievelijkk goedkoper en geloofwaardiger. De eerste zullen de voorkeur hebben onderling te 
concurreren,, omdat hun persoonlijke winst groter is naarmate minder marktdeelnemers dezelfde 
informatiee hebben. Omdat beide problemen - waardering met informatie en toezicht - de 
vermogenskostenn van een onderneming mede bepalen zal een ondernemer kiezen voor dat 
financieringsregimee dat zijn specifieke problemen het meeste vermindert. Zolang de kwaliteit 
vann ondernemers of managers onvoldoende zeker is, zal een onderneming zich moeten finan-
cierenn via zo'n coalitie van intermediairs. De financiers in de financiële markt zullen immers 
eenn zeer hoge premie vragen voor potentiële problemen nadat de financiering is gegeven, omdat 
datt alles is wat ze kunnen doen. Banken kunnen de ondernemingsleiding disciplineren met hun 
toezichtt en afspraken, en daarmee de vermogenskosten van de onderneming verlagen. Als het 
gedragg van de ondernemingsleiding na het verstrekken van financiering meer voorspelbaar is of 
alss de uitkomsten van deze financiering in het algemeen beter voorspelbaar zijn, dan kan een 
ondernemingg besluiten eventueel nieuwe financiering te zoeken op een financiële markt. Een 
ondernemingg moet dus theoretisch bij een bank blijven zolang informatie moeilijk overdraag-
baarr is, voorspellingen moeilijk zijn, of zolang de kosten van het toezicht hoog zijn. Hoe hoger 
dee kosten van het toezicht, des te later deze kosten verwaarloosbaar zullen worden. Het laatste 
argumentt geeft tevens aan dat de configuratie van financiële systemen van banken en markten 
niett alleen zal verschillen naar het soort ondernemingen in een economie, maar ook naar de 
algemenee ontwikkeling van een land (Boot & Thakor 1997). 

2.44 Overzicht van deel 1 

Inn deel 1 hebben we de problemen geïdentificeeerd die de toegankelijkheid van de vermogens-
marktt voor ondernemingen beperken. Daarnaast hebben we inzichten en oplossingen uit de 
financiëlee intermediatie-literatuur geïnventariseerd. Hierbij werd tevens bekeken in hoeverre 
bankenn of juist markten een comparatief voordeel kennen bij de financiering van ondernemin-
gen.. De overzichtstabel hieronder stemt overeen met de structuur van deel 1: de eerste kolom 
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betreftt kosten van externe financiering, zoals beschreven in paragraaf 2.1. De tweede kolom 
vermeldtt de taak die de literatuur aan banken geeft, als de desbetreffende frictie optreedt, zoals 
beschrevenn in paragraaf 2.2. De laatste kolom geeft weer wat de afruil is bij de keuze bank- of 
marktfinanciering,, zoals beschreven in paragraaf 2.3. Van hieruit kunnen nu inzichten worden 
geformuleerdd over de rol van banken in een economie. De respectievelijke rijen in de tabel 
vormenn elk een theoretisch inzicht. Zo komen we op vier inzichten die we in het vervolg van 
dezee studie zullen hanteren. Om het onderzoek te vereenvoudigen hebben we uit de theoretische 
inzichtenn korte stellingen geformuleerd. Uit deze stellingen volgt welke factoren we moeten 
onderzoekenn om steun te vinden voor de inzichten. We eindigen met een checklist van te 
onderzoekenn factoren in het vervolg van de studie. 
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Overzichtstabell  II  Kostenreducties van externe financiering door  banken 
enn afruiloverweging tussen financiële markt en banken 

KOSTEN N 

operationele e 
transactiekostenn van 
zoeken, , 
communicatie, , 
administratie e 

idem, , 
vann transformatie 
vann looptijd, grootte 
enn risico 

kostenn vanwege ex-
antee informatie-
asymmetrie: : 
screening,, vermo-
gensrantsoenering, , 
onderinvestering g 

kostenn vanwege ex-
postt informatie-
asymmetrie: : 
verificatiee en de 
agencyy kosten van 
monitoringg en 
bonding g 

premiess door 
reputatieverschillen n 

REDUCTIEE DOOR BANK 
DOOR R 

specialisatie,, schaalvoordelen 
doorr concentratie, 
eliminatiee van zoekkosten door 
creatiee claims op de bank 

schaalvoordelenn en diversificatie 

concentratiee en specialisatie in 
screening,, geloofwaardigheid 
informatiee door signalen en door 
reputatiee informatie producent 
vann voldoende grootte die zelf 
risico'ss draagt en intern zichzelf 
disciplineert t 

schaalvoordelenn uit concentratie 
vann toezicht bij gedelegeerde 
specialist;; geloofwaardigheid 
(uitbetalint's)beloftess door 
reputatie;; verlaging bonding-
kostenn door lange termijn relaties 

reputatiee instelling verlaagt 
vermogenskostenn ook voor 
cliëntenn en disciplineert mede-
werkers;; intertemporele lasten-
verdelingg mogelijk tenzij soft 
budgett constraint opgaat 

AFRUILL MARKT <--> BANK 

beursorganisatiee voor direct 
contactt bij standaardtitels vs. 
gespecialiseerdee kostenreductie 
voorr specifieke transacties door 
bank k 

spreidingg marktrisico's in 
financiëlefinanciële markt vs. taxatie en 
spreidingg specifieke (krediet) 
risico'srisico's door bank 

voortdurendee update van prijzen 
mett informatie vs. regelmatige 
controlee vertrouwelijke 
informatie;; publicatie van 
informatiee vs. onderling delen 
vann strategisch waardevolle 
informatie e 

continuee feedback prijzen op 
reëlee beslissingen in de markt 
bijj  adverse selectie problemen 
vs.. toezicht door nabije banken 
bijj  moral hazard 

noodzaakk eigen reputatie in de 
marktt vs. endogene kosten van 
informatiee valstrik van banken 
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InzichtInzicht 1 
BankenBanken kunnen operationele transactiekosten verlagen door concentratie, specialisatie en 
risico-diversificatie.risico-diversificatie. Dit (schaalvoordeel wordt groter naarmate de transacties specifieker zijn 
enen de risico 's moeilijker kunnen worden beoordeeld door het publiek in de markt. 

Wee kunnen dit eerste inzicht, dat voornamelijk stoelt op schaal- en specialisatie voordelen, 
splitsenn in vier beknopte stellingen: 
la.. Operationele transactiekosten dalen door concentratie van transacties bij de bank meer 

dann door concentratie op een markt als transacties zo specifiek zijn dat er geen standaard-
contractenn voor bestaan. 

lb.. Zoekkosten verminderen aanzienlijk als de bank voor eenieder tegenpartij wordt en 
claimss op zichzelf uitschrijft. 

lc.. Operationele transactiekosten dalen door efficiëntie en specialisatie van de bank als 
transactiess zo specifiek zijn dat er geen standaardcontracten voor bestaan. 

ld.. Risicodiversificatie in de kredietportefeuille van de bank geeft betere resultaten dan 
spreidingg in de markt, als de kredietrisico's onvoldoende door het publiek zelf kunnen 
wordenn beoordeeld. 

InzichtInzicht 2 
BankenBanken kunnen de kosten van ex-ante informatie-asymmetrie verlagen door (I) concentratie en 
specialisatiespecialisatie in screening, en door (2) het ontwikkelen van een reputatie als geloofwaardig 
informatieproducent,informatieproducent, het ook zelf dragen van risico 's, en voldoende intern toezicht. Ze kunnen 
ditdit meer dan markten als voor de screening vertrouwelijke informatie nodig is. Hiermee 
verhogenverhogen ze de beschikbaarheid van initieel vermogen. 

Ditt tweede inzicht bestaat uit twee onderdelen: 
2a.. Screeningkosten dalen door schaalvoordelen uit concentratie en specialisatie bij banken 

meerr dan in markten als niet-publieke informatie nodig is. 
2b.. Onderinvestering daalt door de reputatie van een bank die zelf mede risico's draagt en 

internn voldoende gedisciplineerd is. 

InzichtInzicht 3 
BankenBanken kunnen de kosten van ex-post informatie-asymmetrie verlagen door (I) concentratie 
vanvan de toezichtstaak bij de bank als gedelegeerde, door (2) het onderhouden van lange termijn 
relatiesrelaties en door (3) het ontwikkelen van een reputatie. Door de momentgerichte aard van de 
handelhandel op markten kan dit voordeel niet op de markt worden behaald. 
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Driee soorten kosten ex-post informatie-asymmetrie zijn in dit inzicht verwerkt: 
3a.. Monitoringkosten dalen door concentratie van de toezichtstaak bij een gedelegeerde 

specialist. . 
3b.. Bondingkosten dalen door lange termijn relaties tussen banken en ondernemingen. 
3c.. Potentiële verliezen door moral hazards en onderinvestering dalen als een bank van 

voldoendee hoge reputatie zelf tegenpartij wordt van de geldschieters. 

InzichtInzicht 4 
BankenBanken kunnen door het ontwikkelen van een reputatie vermogenskosten voor zichzelf verlagen. 
OmdatOmdat zij hiermee een lagere rente en een grotere beschikbaarheid van vermogen kunnen 
bewerkstelligen,bewerkstelligen, kunnen zij de kosten van financiële intermediatie ten opzichte van directe 
financieringfinanciering verlagen. 

Ditt laatste theoretische inzicht over de effecten van reputatie heeft drie stellingen in zich: 
4a.. Banken met een hoge reputatie kunnen goedkoper vermogen in de markt aantrekken dan 

bankenn met lagere repuatie en dan ondernemingen met een lagere of geen reputatie. 
4b.. Uitbuiting van cliënten wordt voorkomen als de bank meer verliest dan één cliënt als 

dezee cliënt onheus wordt behandeld. Dit potentiële verlies is verankerd in de reputatie van 

dee bank. 
4c.. Een bank van hoge reputatie zal het voordeel aan cliënten kunnen geven vanaf de eerste 

periodee van de relatie. De relatie wordt opgeheven als de onderneming ervan uitgaat dat 
err goedkope financiering is ook bij onvoldoende inspanning. 

Dezee vier inzichten lijken uitsluitend over de kosten van financieringsrelaties te handelen maar 
zee gaan impliciet ook over de beschikbaarheid van financiering. In het algemeen stellen we dat 
dee beschikbaarheid van vermogen lager wordt naarmate de kosten van fricties hoger zijn. De 
beschikbaarheidd verdwijnt als de kosten van het overkomen van fricties zo hoog worden dat 
financierss zich terugtrekken uit de markt. Met het verlagen van directe of indirecte kosten 
verhogenn banken de beschikbaarheid van vermogen. Impliciet hanteren we hier de theoretische 
veronderstellingg dat in een economie als geheel voldoende vermogen beschikbaar is. 

Omm ondersteuning te kunnen vinden voor deze inzichten moeten we een beeld krijgen van de 
variabelenn die in de inzichten worden genoemd. Dan moeten we in het vervolg van deze 
dissertatiee de volgende factoren onderzoeken. 
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Checklistt  van te onderzoeken factoren 

SoortenSoorten kosten van externe financiering en financieringsrelaties 

Directee kosten: vermogenskosten, operationele kosten (transport, communicatie, administratie), 

screeningkostenn (informatieproductie), monitoringkosten (toezicht en invloed op debiteuren), 

bondingkostenn (contracten, verslaglegging, garantstellingen). 

Indirectee kosten: onderinvestering, prijszetting in voordeel financier of nadelige prijszetting 

doorr onvoldoende reputatie. 

KenmerkenKenmerken van de ondernemingen en de gewenste transacties 

Activiteiten,, activa-specificiteit, transactie-specificiteit, gangbare financiering en ontwikkeling 

daarin,, termijn van relaties met financiers, kredietrisico. 

KenmerkenKenmerken van de banken 

Schaall  en concentratie, specialisatie, risicoprofiel en reputatie. 

Eenn totaalbeeld van bovenstaande factoren zal ons kunnen leren welke theoretische inzichten 

meerr en welke minder ondersteuning vinden. Een algemene beschouwing van de kenmerken 

vann nij verheidsondernemingen en banken in de tweede helft van de 19e eeuw geven we in deel 

2.. In deel 2 zal aan bovenstaande checklist nog een element worden toegevoegd: gangbare 

financieringsrelatiess in de economie. De algemene beschikbaarheid van financieringsalternatie-

ven,, faciliteiten en gangbare contracten zal immers de rol van banken in een economie relative-

ren.. Dit theoretisch overzicht zal samen met het hierna beschreven institutioneel overzicht een 

analysee van financieringsrelaties mogelijk maken. 

Notenn bij  hoofdstuk 2 

11 Omdat in de vorige eeuw het onderscheid tussen de geld- en kapitaalmarkt niet duidelijk was, maken 
wee ook hier geen onderscheid tussen deze deelmarkten voor titels met een korte resp. lange looptijd. 

22 Zoals in de inleiding genoemd is in de klassieke economische theorie wel een expliciete rol toegekend 
aann banken. Behalve in Schumpeter (1912) ook bijvoorbeeld in Hilferdings Finanzkapital (1910). 

33 De vermogensverschaffers zullen we aanduiden als financiers, spaarders of beleggers. In het geval 
vann een keuze voor de term spaarders of beleggers zal sprake zijn van financiers die hun kapitaal 
risicovrijj  resp. risicodragend willen aanwenden. 

44 Het bestaan van het informatieprobleem binnen financieringsrelaties geeft aanleiding tot het 
bestuderenn van (Stiglitz 1971): de drijfveren van individuen om informatie te verzamelen, de mate 
waarinn marktprijzen nog de relevante informatie weerspiegelen, en de rol die de nu resulterende 
prijzenn spelen bij het beïnvloeden van het gedrag van ondernemers. De drijfveren van individuen om 
informatiee te verzamelen zullen voor een groot deel worden bepaald door de potentiële voordelen die 
zee met de informatie kunnen behalen. Nu heeft informatie het karakter van een publiek goed, zodra 
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hett bekend is. De motivatie om als individu kosten te maken voor informatie is klein als vele ande-
renn ook meedoen bij hetzelfde financieringsproject. In een markt die alleen bestaat uit individuen 
ontstaatt hier het free Wcfer-probleem: iedereen zou willen profiteren van de informatie, dus iedereen 
zouu willen dat iemand anders de kosten van de informatie draagt. Het informatieprobleem wordt dan 
niett opgelost. Het is in het belang van alle marktpartijen te weten in hoeverre prijzen wel informatie 
weerspiegelen.. Ze zullen alle moeite doen om dit te achterhalen. Er bestaat uitgebreide literatuur 
overr dit probleem; we zullen er verder niet op in gaan. 

Inn hoeverre de resulterende prijzen het gedrag van ondernemers beïnvloeden hangt af van de 
resulterendee verhouding tussen particuliere kosten en baten. Een individu zal alleen kunnen worden 
aangespoordd activiteiten te ondernemen waarvan de particuliere opbrengsten hoger zijn dan de parti-
culieree kosten. Dit zijn niet noodzakelijk activiteiten die de sociale welvaart verhogen, of in ons geval 
dee beste te financieren projecten. Er zou dan een mechanisme moeten worden ontwikkeld waardoor 
datt particuliere voordeel dichterbij de sociaal gewenste welvaart komt. Het aanknopingspunt voor het 
overbruggenn van dit verschil - het verschil tussen een imperfect systeem en een perfect systeem - is 
dee bepaling van eigendomsrechten, ook voor informatie (North & Thomas 1980, 5). De specificatie 
vann individuele rechten bepaalt hoe kosten en opbrengsten zullen worden verdeeld over de deelne-
merss aan het systeem. Omdat deze specificatie van rechten meestal wordt vormgegeven in expliciete 
enn ook impliciete contracten, hangt het gedrag van individuen binnen een systeem af van de aard van 
dezee contracten c.q. afspraken (Jensen & Meckling 1976, 308). Het gedrag van een individu kan 
bijvoorbeeldd zijn gekoppeld aan verwachte toekomstige opbrengsten: zijn huidig ondernemen is 
bepalendd voor een toekomstig oordeel over zijn kwaliteit en daarmee voor de prijs van zijn financie-
ring.. Die afspraak over de toekomst is impliciet verwerkt in de huidige overeenkomst. Dat hij zijn 
exclusievee informatie juist overbrengt aan zijn financier is hiervoor essentieel. Zo krijgen prijzen een 
anderr sturend karakter dan in het traditionele economische denken. Expliciete contracten zijn in dat 
gevall  alleen nog nodig als er een verwachting is dat een van de contractpartijen geneigd is van de 
afsprakenn af te wijken. Disciplinering via impliciete afspraken zoals hier beschreven kan voldoende 
zijnn voor noodzakelijke sturing (Alchian & Demsetz 1972, 777). Omdat deze gedachtegang veel meer 
omvatt dan alleen de mogelijke rol voor intermediairs, zullen we er niet verder op in gaan. 

55 Banken kunnen niet altijd risico's absorberen: marktrisico (de mate waarin de waarde van een titel of 
projectt gevoelig is voor veranderingen in de markt, zoals de conjunctuur); renterisico (kans dat de 
rentee exogeen verandert) en dergelijke economie-gerelateerde risico's zijn alleen diversifieerbaar door 
tee opereren in verschillende landen - lees economieën (zie voor een overzicht bijvoorbeeld Swank 
1994,, hoofdstuk 1). 

66 In de organisatieleer aangeduid met de term span-of-control, die zich behalve met technologische 
mogelijkhedenn ook met managerskwaliteiten ontwikkelt. 

77 Merk op dat banken hiertoe in staat zijn, wat niet wil zeggen dat ze dit altijd zullen doen. Onder meer 
mett dergelijke daadkracht ontwikkelt een bank haar reputatie. 
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DEELL  2 

DEE OMGEVIN G VAN NEDERLANDSE BEDRIJVEN EN BANKEN 1850-1900 

Doell  en opzet van deel 2 

Deell  1 hebben we afgesloten met een overzicht van theoretische inzichten over de toegevoegde 
waardee van banken - in de zin van financieringskosten en beschikbaarheid van vermogen. In 
deell  2 beschrijven we in hoofdstuk 3 de algemene kenmerken van Nederlandse industriële 
ondernemingenn in de tweede helft van de 19e eeuw: hun activiteiten en activastructuren en de 
specificiteitt van deze activiteiten ten opzichte van de economische activiteiten die gebruikelijk 
warenn in die tijd. De ondernemingsactiviteiten bepalen immers de financieringsbehoeften van 
ondernemers.. In hoofdstuk 4 beschrijven we de financieringsalternatieven die de ondernemers 
terr beschikking stonden en de plaats van de banken daarbij. Deel 2 eindigt met een overzicht 
vann financieringsbehoeften en financieringsalternatieven in de jaren dat de case studies van deel 
33 spelen.1,2 Omdat we vooral belangstelling hebben voor de periode na 1850, beschrijven we 
hieronderr eerst de situatie van rond 1850. 

Dee situatie rond 1850 
Sommigee historici spreken van een mentaliteitsverandering in de jaren vijftig : van een 
ingeslapenn en arrogante houding, voortkabbelend op de handelssuccessen van lang geleden, 
naarr een ontwaakte ondernemersgeest die innovatieve investeringen aandurft (Baudet, in: 
Wieringaa 1967, 15). In de eerste helft van de 19e eeuw kon het afzien van grootschalige 
industriëlee expansie echter een rationele keuze zijn (bijv. in de meelfabricage, Van Zanden 
1991).. Dat het zogenaamde ontwaken samenvalt met een periode van economisch liberalisme is 
waarschijnlijkk essentieel. De erfenis van de gilde-structuur in de regelgeving was ongunstig 
voorr innovatieve ondernemers die met nieuwe machines op grotere schaal wilden produceren. 
Pass met het loslaten van deze regels door de regering- Thorbecke kregen dergelijke 
ondernemerss de ruimte (Van Zanden 1991). We zullen op deze politieke invloed niet in detail 
ingaan,, maar aangeven op welke punten verstrekkende successen werden geboekt (zie verder 
bijv.. De Vries 1961, of Brugmans 1983 hoofdstuk III.2).3 

Dee Gouden Eeuw ligt voor de Nederlanders in de 19e eeuw in een ver verleden. Behalve de 
kapitaalrijkdomm bij een beperkte elite is van de handelssuccessen economisch nog weinig over. 
Dee institutionele structuur die was ontstaan in de Gouden Eeuw bestaat nog wel, maar geeft 
Nederlandd niet meer een meerwaarde in de internationale economie. Die structuur bestaat uit 
faciliteitenn voor aanvoer, opslag en doorvoer van goederen (Klein 1982, 9): havens, 
waterwegen,, scheepswerven, markten en beurzen, handelshuizen en makelaars. Holland (de 
westelijkee Nederlanden) was verzamel- en opslagplaats geweest, distributiecentrum, centrum 
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vann communicatie en informatie, en bijgevolg de eindregulator van productie en consumptie. 
Dezee faciliteiten hadden behalve de handel ook andere sectoren gediend: scheepvaart, geld- en 
kredietwezen,, verzekeringswezen, makelaardij, 'informatiemedia' en trafieken voor bewerking 
vann de grondstoffen (bijv. suiker en rijstpellerij). voornamelijk in Amsterdam en Rotterdam. 
Initiatievenn in de eerste helft van de 19e eeuw waren steeds individuele acties (Jonker 1996) en 
blevenn meestal kleinschalig. De omvang van de activiteiten in de suikerindustrie en de 
fabriekenn van Van Vlissingen zijn uitzonderingen. In Amsterdam begon de industrie in het 
algemeenn eerder dan elders, hoewel bijvoorbeeld Regout ook al vroeg succesvol was in 
Maastricht. . 

Dee Franse bezetting van 1795 tot 1806 had zijn tol geëist; feitelijk moest de economie weer 
opnieuww worden opgebouwd.4 Deze wederopbouw werd niet in de laatste plaats ondersteund 
doorr koning Willem I, die er een aantal maatschappijen voor oprichtte. In 1822 startte de 
Algemenee Maatschappij voor de bevordering van Handel en Nijverheid (AMHN). na de 
onafhankelijkheidd van België in 1839 overgegaan in de nog steeds bestaande Société Générale. 
Inn 1824 werd de Nederlandse Handelsmaatschappij opgericht (hierna: NHM, sinds 1966 deel 
vann de ABN). De NHM was wellicht een katalysator die de ondernemingsgeest weer deed 
ontwaken,, bijvoorbeeld in de suikerindustrie. Een werkelijke verandering in het economische 
klimaatt valt samen met het aantreden van Thorbecke in 1848.? 

Vanaff  1844 was onder minister Van Hall reeds een meer liberale overheidspolitiek ingezet. 
Thorbeckee voert met zijn liberale beleid een aantal maatregelen door, die het ondernemerschap 
allee ruimte geven. De maatregelen betreffen internationale handelstarieven en -voorschriften, 
accijnzenn en patenten (o.a. De Jong 1967, deel I, 118). In de loop van de decennia na 1848 
wordenn essentiële verbeteringen aangebracht in onderwijs, infrastructuur en communicatie, 
zoalss de leerplicht in 1848, de Telegrafie Wet in 1851, de spoorwegwet van Van Hall in 1860 
enn de oprichting van de Hogere Burgerschool in 1863. Het nieuwe politieke elan blijkt 
bijvoorbeeldd uit de wijze waarop de nieuwe Statistische Jaarboekjes worden gepresenteerd: 
"Hett gouvernement is overtuigd, dat eene nauwkeurige kennis van den stoffelijken, 
verstandelijj  ken en zedelij ken toestand der maatschappij een onmisbaar vereischte is geworden." 
Hett boekje is een initiatief van een aantal vooraanstaande liberalen die ernaar streven "het 
publiekk op te wekken tot belangstelling in de kennis van maatschappelijke feiten" (Verslag van 
dee Vereeniging voor de Statistiek in Nederland 1873, boekje 37, in Mooij 1994, 28). De meeste 
nadrukk in de boekjes ligt op gezondheids- en onderwijscijfers. Mooij ziet het verband met de 
tijdgeestt in en na 1848, vervuld van het besef van de macht van het volk en van de publieke 
opiniee (La.p., 20). Een typerend voorbeeld voor de plaats van financiële instellingen in die tijd 
vindenn we in de boekjes onder het hoofdstuk "handel en scheepvaart": daarin worden (vanaf 
1863)) de "nieuwe kredietinstellingen" behandeld. De regering-Thorbecke hecht blijkbaar grote 
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waardee aan de beschikbaarheid van faciliteiten ten behoeve van de ontplooiing van de 
economie. . 

Dee innovaties uit de Industriële Revolutie waren tot dusverre alleen op kleine schaal in de 
katoenindustriee toegepast, bij de spoorwegen, de suikerindustrie en de scheepsbouw.6 Deze 
toepassingenn hadden nog geen effect op afgeleide industrieën zoals de machinebouw. De 
economischee bedrijvigheid wordt rond 1850 gekenmerkt door kleinschalige huisnijverheid, 
gestuurdd door de lokale of eventueel internationale handel via zogenoemde fabriqueurs. 
Grootschaligee productie is er sporadisch, bijvoorbeeld bij de fabrieken in Amsterdam van de 
Atlas,, Dickson, de Koninklijke Fabriek voor Werktuigen van Van Vlissingen, en ook bij 
Fijenoordd in Rotterdam. Het liberale klimaat induceert een groei in de meer grootschalige 
industriee na 1850. 

33 Vragers van vermogen in de industrie in de tweede helft van de 19e eeuw 

3.00 Inleiding 

Dee Nederlandse ondernemingsgeest in de 19e eeuw is lange tijd getypeerd door de afkeer van 

externee financiële steun. Het nodig hebben van leningen werd volgens sommige auteurs tot de 

eeuwwisselingg gezien als een teken van zwakte. De volgende citaten ondersteunen die visie: 

"Een"Een koopman die zich respecteert geeft crediet doch neemt het niet" (Mansvelt, 1924, deel 
11,219) ) 

"Crediet,"Crediet, is dat niet het tooverwoord van zooveelen, waarmee zij de poorten van een aardsch 
EdenEden willen ontsluiten; is dat niet de talisman die hun ongekend geluk verzekert, de amulet 
diedie hen vrijwaart voor armoede en gebrek? Dwaas schelde men hem die nog meent als zou 
alleenalleen arbeid den mensch kunnen rijk maken! Onnoozele sukkel, nog in onze dagen, van 
arbeidarbeid rijkdom te verwachten!" (P.N. Muller in De Economist 1858) 

"De"De nijverheid te ondersteunen door haar geld te leenen of vennoot te worden, is een 
denkbeeld,denkbeeld, dat alleen in tijden van ziekelijke overspanning ingang kan vinden. " (DNB 1856, 
in:: De Jong 1967, deel 1,1187) 

Ondernemingenn zouden in die tijd niet "boven hun eigen kracht" mogen werken, dat wil zeggen 
mett geld van anderen, terwijl dat tegenwoordig juist als een van de voordelen van externe 
financieringfinanciering wordt gezien. Het is echter de vraag of de werkelijkheid strookte met deze normen. 
Dee vraag naar externe financiering van banken of andere financiële intermediairs was inderdaad 
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laagg maar ondernemingen benutten behalve interne middelen ook financiering van familie- of 
vriendenrelatiess en leveranciers- dan wel afhemerskrediet. 

Inn dit hoofdstuk behandelen we de "kenmerken van ondernemingen" uit de checklist van deel 1. 
Wee laten zien welke typen industriële ondernemingen er waren en hoe zij zich financierden. 
Omdatt het type ondernemingsactiviteit samen met het beschikbare eigen geld van de 
ondernemerr de financieringsbehoefte bepaalt, beschrijven we in paragraaf 3.1 de activa en 
activiteiten.. De activiteiten - en daarmee de activastructuur - veranderden door de komst van de 
stoommachinee en de nieuwe mogelijkheden voor transport en communicatie.7 Er werd veel 
meerr in vaste activa geïnvesteerd en productie en distributie versnelden. Daarmee ontstond een 
behoeftee aan meer vermogen in de vorm van eigen vermogen of lang vreemd vermogen. In 
paragraaff  3.2 laten we de gangbare vermogensstructuur en financieringsrelaties zien: 
voornamelijkk eigen vermogen en vermogen uit de kring van familie en bekenden, aangevuld 
mett handelskrediet, pas tegen het einde van de 19e eeuw aangevuld met publiek vreemd en 
eigenn vermogen. Hieruit resulteert een mogelijke nieuwe financieringsbehoefte. Omdat de case 
studiess in het vervolg van deze studie zich afspelen rond de jaren 1872 en 1895, geven we in 
kaderss weer wat de stand van zaken was in die jaren. We vatten samen in paragraaf 3.3. 

3.11 Activiteiten en activastructuur  in de industriële sector 

Doorr de komst van de stoommachine en door nieuwe mogelijkheden in transport en 
telecommunicatiee komen er meer vaste activa in de bedrijven, versnellen de productieprocessen 
enn verbetert de distributie. Daardoor verandert de financieringsbehoefte van de industrie. We 
besprekenn beide innovatieve ontwikkelingen in twee afzonderlijke subparagrafen. 

Hett relatieve belang en de plaats van de industriële sector in de economie van die tijd wordt in 
onderstaandee tabel weergegeven door de verdeling van de beroepsbevolking, overgenomen uit 
hett project Reconstructie Nationale Rekeningen van Smits, Horlings en Van Zanden (1997, 
tabell  1.5). Werkgelegenheidscijfers zijn slechts indicatief voor het belang van de verschillende 
sectorenn zoals men dat destijds ervaarde. In de zin van bijdragen aan het nationaal product 
warenn binnen de industrie vooral de sectoren voedingsmiddelen, textiel en bouwnijverheid (incl. 
scheepsbouw)) van belang (ta.p., tabel II.2). De metaalindustrie begint aanzienlijk aan het 
nationaall  product bij te dragen vanaf de jaren zeventig (t.a.p.). We staan stil bij de 
ontwikkelingenn in de machine-industrie en de voedingsmiddelenindustrie. 
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Tabell  3.1 Verdeling van de beroepsbevolking over de voornaamste sectoren (in %) 

landbouw w 

industrie e 

dienstenn en overige 

1807 7 

42.7 7 

26.0 0 

30.5 5 

1849 9 

40.3 3 

31.0 0 

28.7 7 

1859 9 

40.4 4 

31.3 3 

28.3 3 

1889 9 

36.5 5 

31.6 6 

31.9 9 

1899 9 

34.2 2 

32.7 7 

33.1 1 

1909 9 

30.4 4 

34.3 3 

35.4 4 

3.1.11 De invloed van de stoommachine 

DeDe jaren vijftig 
Dee belangrijkste innovaties van de Industriële Revolutie zijn de stoommachine en de 
schietspoel.. De eerste sector die hiervan profiteert is dan ook de textielindustrie. De 
stoommachinee wordt in de eerste helft van de 19e eeuw in Nederland geïntroduceerd in de 
nijverheidd (zie noot 6), maar niet direct overal doorgevoerd. De bijdrage aan de economie van 
dee stoommachine en de schietspoel, alsook van afgeleide machines is de verbetering van de 
handarbeid:: het eenvoudiger en lichter maken van de huisnijverheid. Vooral in het begin wordt 
daaromm ook gesproken van "manufacturen": met de hand, met hulp van een machine, 
vervaardigdee producten. De activa van de nog grotendeels kleinschalige industrie veranderen 
nauwelijkss van samenstelling en zijn bijna uitsluitend vlottend. Het type activiteiten verandert 
nogg niet maar het productieproces wordt wel versneld. Waar stoommachines worden ingezet 
stijgtt de productie van manufacturen aanzienlijk, zodanig dat er sprake is van voorraad vorming. 
Dee voorraden worden verhandeld door fabriqueurs, die in opdracht van handelshuizen 
productenn laten bewerken. De handelshuizen zijn gewend aan de financiering van voorraden, 
vervoerr en bewerking. De fabriqueurs zijn meer handelaar dan fabrikant, en houden zich 
derhalvee afzijdig van het opzetten van fabrieken (o.a. De Jonge 1968, 102). De financiering van 
dee bedrijfsactiviteiten blijf t derhalve plaatsvinden met een combinatie van interne middelen met 
handelskrediett van fabriqueurs of leveranciers en afnemers. 

Dee stoommachine kan de productie versnellen maar wordt toch niet overal doorgevoerd. Het 
inefficiëntee brandstofverbruik van de machines voert de kosten op. Bovendien maakt het 
brandstofverbruikk de prijs van het eindproduct gevoelig voor de kosten van brandstof, in casu 
dee steenkolenprijs en vooral de transportkosten van steenkool (De Jonge 1968, 99). 
Aanvankelijkk zijn de variabele kosten van een stoommachine niet lager dan van arbeidskracht. 
Dezee onvoorspelbaarheid van de variabele kosten, gecombineerd met de noodzakelijke 
investeringg in een machinepark, maakt mechaniseren niet altijd aantrekkelijk. Daarnaast kan 
oudee regelgeving uitbreidingsinvesteringen hebben tegengehouden (bijv. belastingen op de 
omvangg van een bedrijf, Van Zanden 1991, 67; accijns op het gemaal en beperkingen van de 
handell  in meel en brood, De Jonge 1968,218-219 en 242). 

73 3 
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Dee afschaffing van accijns op brandstof, van diverse belastingen op de omvang van een bedrijf 
enn van verscheidene in- en uitvoertarieven in 1862 bevordert de diffusie van stoommachines. 
Tabell  3.2 is onvolledig maar laat wel zien dat men vanaf de jaren zestig meer overgaat op 
machinalee productie; dit gebeurt vooral in de relatief kapitaalintensieve textielsector. De 
teruggangg in het relatieve aantal arbeiders dat in de textiel werkzaam is, betekent dus niet een 
teruggangg in productie. 

Tabell  3.2 Aantal stoommachines in de Nederlandse industrie 

jaar r 

1837 7 

1851 1 

1855 5 

1858 8 

1862 2 

1864 4 

1874 4 

1877 7 

1880 0 

1883 3 

fabrieken n 

428 8 

462 2 

666 6 

848 8 

1031 1 

stoom--
machines s 

72 2 

464 4 

506 6 

724 4 

983 3 

1221 1 

4525 5 

5415 5 

6405 5 

ketels s 

647 7 

702 2 

964 4 

1207 7 

1497 7 

4170 0 

4753 3 

5709 9 

6690 0 

stoom--
schepen n 

108 8 

122 2 

168 8 

232 2 

271 1 

machiness in 
schepen n 

177 7 

190 0 

279 9 

366 6 

414 4 

ketelss in 
schepen n 

126 6 

147 7 

196 6 

273 3 

312 2 

Bron:: Statistisch Jaarboekje 1853-1868, tabel "Getal stoomwerktuigen en ketels etc." aangevuld 
mett Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1851-1884, tabel "Overzigt (...) 
stoomwerktuigenn en ketels" 

Mett de Wet van 15 juli 1869 wordt de bescherming van nieuwe uitvindingen afgeschaft. Zo kan 
elkee ondernemer profiteren van innovaties, wat bijvoorbeeld gebeurt met de nieuwe margarine-
industriee en later met de Philips Gloeilampenfabriek (Heerding 1980, deel II, 2-5). De 
innovatievee en infra-structurele verbeteringen betekenen een enorme impuls voor de 
economischee bedrijvigheid.9 Er worden meer machinefabrieken opgericht en de bouwnijverheid 
blijf tt groeien. Alleen al de aanleg van de infrastructuur zelf levert werk en stimulans voor velen; 
dee impuls voor toeleveringsbedrijven maar ook voor hen die er gebruik van zouden maken is 
niett moeilijk voor te stellen (De Vries 1961, 26 e.v.). De feitelijke groei en de dynamiek in de 
industriëlee sector is in de decennia daarna echter lager dan de impuls doet verwachten. Dit kan 
eenn oorzaak hebben in een dalend prijspeil, dat van de ondernemers aanpassingsvermogen 
vergt.100 De groei van het Nederlands BNP daalt in de periode 1870-1913 volgens Maddison 
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(1995,, 62) echter meer dan in de andere Europese landen. Voor de periode 1820-1870 vindt 
Maddisonn een gemiddelde jaarlijkse BNP-groei van 1.1% (Europees gemiddelde 0.9%), terwijl 
hett Nederlands BNP in de periode 1870-1913 met 0.9% per jaar zou groeien (Europees 
gemiddeldee 1.3%)." Voor Engeland vindt hij groeivoeten van 1.2 resp. 1.0%. Voor Duitsland 
1.11 resp. 1.6%. 

Tabell  3.3 Groeivoeten van het BNP volgens Maddison (1995) (jaargemiddelden in %) 

jaar r 

1870-1880 0 

1880-1890 0 

1890-1900 0 

1900-1910 0 

Nederland d 

1.035 5 

1.99 9 

0.96 6 

0.004 4 

Verenigdd Ko-
ninkrijk k 

0.56 6 

1.86 6 

1.14 4 

0.28 8 

Duitsland d 

1.19 9 

1.64 4 

2.34 4 

1.2 2 

België ë 

0.99 9 

1.39 9 

0.79 9 

0.83 3 

DeDe jaren zeventig 
Mett de aantrekkelijkheid van machinaal produceren ontstaat ook een behoefte aan 
machinefabrieken,, en metaalnijverheid in het algemeen. Omdat ondernemers een voorkeur 
hebbenn voor hergebruik en reparatie van oude machines, groeit de machine-industrie minder 
sterkk dan we op grond van het gebruik ervan zouden verwachten. Verscheidene 
machinefabriekenn ontstaan uit reparatiewerkplaatsen voor Engelse en Duitse machines. De 
bouwsectorr (fabrieksgebouwen, infrastructuur) neemt ook een hoge vlucht. Deze 
ontwikkelingenn betekenen dat meer mensen werkzaam worden in de metaal-, bouw- en 
textielnijverheid,, en dat fabrieken een normaler verschijnsel worden, hoewel nog steeds minder 
dann een vijfde van de beroepsbevolking bij een bedrijf van meer dan 10 personen werkt (De 
Jongee 1968,232). 

Dee machines in de machine-industrie zijn duurder en van een zwaarder kaliber dan de eerste 
industriëlee vernieuwingen. De gebouwen, schoorstenen, draaibanken, gieterijen en dergelijke 
zwaree vaste activa blijven langer in het bedrijf dan enig activum in vroeger jaren. Ter 
verduidelijkingg van de verandering in de activastructuur nemen we de balanscijfers van twee 
ondernemingenn die sinds de jaren dertig actief waren in textiel: de firma Van Dooren en de 
firmaa Stork. De laatste heeft vanaf 1861 een reparatiewerkplaats voor textielmachines in zijn 
textielfabriekk en besluit in 1868 naast zijn textielfabriek een machinefabriek te bouwen. Van 
hunn balanscijfers wordt de verhouding vaste activa ten opzichte van totale activa weergegeven 
inn figuur 3.1 (merk op dat de jaren 1875-1879 ontbreken: gegevens over deze jaren ontbreken in 
dee administratie van Stork). De cijfers van Stork hebben alleen betrekking op de werkplaats, en 
vanaff  1868 ook op de machinefabriek. De verhouding vaste activa en totale activa vertoont in 
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18699 bij Stork een sprong naar boven: oorzaak is de aanschaf van een nieuwe fabriek met 
inventaris.. Van Dooren doet een grote investering in vaste activa (machines) rond 1880. De 
aanschaff  van vaste activa zoals machinekamers, schoorstenen en zware machines leidt altijd tot 
eenn sprong in de weergegeven ratio. Deze eenmalige sterke stijging in het aandeel vaste activa 
inn de totale activa wordt daarna weer afgezwakt als het bedrijf verder groeit. 
Elkee industriële ondernemer ondervond op een bepaald moment dergelijke sprongen in de 
activastructuur.. Dat vergde een aanpassing waar veel ondernemers moeite mee hadden. In de 
casee studie over Mees en Stork komen we nog uitgebreid op dit probleem terug. 

Figuurr 3.1 Vaste activa ten opzichte van totale activa Stork en Van Dooren 

Bronnen:: Muntjewerff 1993 voor Van Dooren, RAO 170.1-745 voor Stork 
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Terwijll  nij verheidsbedrij ven in den lande rond 1850 gekenmerkt werden door arbeidsintensieve 
productieprocessen,, veel kleine bedrijven - voornamelijk huisnijverheid - en een paar grote 
fabrieken,, is het beeld rond 1870 anders: kapitaalintensieve productieprocessen, grotere 
bedrijven,, en meer machine-fabrieken. Vooral in de suikerindustrie, de papiersector, de 
metaalnijverheidd (smederijen, scheepsbouw, transportmiddelen, spoorwegen) en in de textiel 
wordenn meer machines ingezet, hoewel nog steeds niet op zeer grote schaal. Van 
arbeidsintensieff  zijn processen meer kapitaalintensief geworden. Daarmee is de aard van de 
activaa en de investeringen van nijverheidsondemerningen ingrijpend aan het veranderen en 
verandertt bijgevolg de financieringsbehoefte naar meer lange termijn financiering. 

OndernemingstypenOndernemingstypen in 1872 
InIn 1872 bestaat het Nederlandse bedrijfsleven voor het grootste deel uit landbouwbedrijven, 
waarwaar ongeveer 40% van de beroepsbevolking werkzaam is. Bijna een derde van hen werkt in de 
industrie.industrie. Het economisch liberalisme heeft twee decennia lang expansie op grotere schaal 
gestimuleerd.gestimuleerd. De kleinbedrijven (minder dan 10 arbeiders) bepalen wel het economisch beeld: 
zijzij geven werk aan 80% van de beroepsbevolking. Deze bedrijven kennen voornamelijk 
huisnijverheid,huisnijverheid, met eenvoudige materialen en een hoge arbeidsintensiteit. De industriële 
innovatiesinnovaties dienen vooral ter verlichting van deze huisnijverheid. Stoommachines zijn ingevoerd 
inin alle bedrijfstakken, maar niet op grote schaal. De meest prominente bedrijfstakken zijn 
textiel,textiel, voedingsmiddelen (suiker, cacao, tabak meel, zuivel, vetten), metaal, schoenen en leer 
enen de bouw. Met de invoering van machinale productie zijn sinds eindjaren zestig nieuwe 
machinefabriekenmachinefabrieken gesticht, die wel een hoge kapitaalintensiteit kennen. Men is gewend aan 
hogehoge arbeidsintensiteit; bedrijven met een hoge kapitaalintensiteit zijn nog steeds 
uitzonderingen. uitzonderingen. 

DeDe jaren tachtig en negentig 
Hett aantal grootbedrijven neemt toe (De Jonge 1968, 235). De mechanisering maakt 
concentratiee van bedrijven en productieverhoging mogelijk, zoals gebeurt in de suikerindustrie 
inn Amsterdam (De Vries 1961, 38). Van de groei van de beroepsbevolking tussen 1859 en 1889 
gaatt volgens De Jonge bijna 40% naar het midden- en grootbedrijf. Toch blijf t minder dan een 
kwartt van de totale beroepsbevolking werkzaam in midden- en grootbedrijven (De Jonge 1968, 
232).. De economische groei trekt in de jaren tachtig aan maar zwakt weer af in de jaren 
negentig. . 

Inn 1896 maakt de trendmatige daling van het prijspeil plaats voor een trendmatige stijging. De 
economischee groei loopt echter terug, behalve in Duitsland. Bedrijven worden nu groter: in 
19099 is bijna 45% van de beroepsbevolking werkzaam in het midden- of grootbedrijf. Bijna 
65%% van de toename van de beroepsbevolking gaat naar het midden- of grootbedrijf (De Jonge 
1968,, 232). Voorzover historici van mening zijn dat Nederland een achterstand heeft gehad in 
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dee economische ontwikkeling na de Engelse Industriële Revolutie, zijn zij tevens van mening 
datt die achterstand in de periode rond 1900 wordt ingelopen (bijv. De Jonge 1968, 108). De 
groeicijferss van Maddison (1995) bevestigen deze mening niet; het kan dus zijn dat alleen een 
achterstandd in technologie werd ingelopen, of dat er geen achterstand was. 

Doorr de industriële innovaties is het belang van de landbouwsector afgenomen, maar in de jaren 
negentigg wint de landbouwsector weer. Een nieuwe innovatie die vooral de landbouwsector 
dientt is het centrifugale ontromen, dat een scala van mogelijkheden creëert voor de verwerking 
vann nieuwe producten uit melk. In de jaren negentig ontstaan honderden zuivelfabrieken (De 
Jongg 1967, deel III , 121). Ook de beetwortelsuikerindustrie en de aardappelmeelindustrie 
breidenn zich uit. 

OndernemingstypenOndernemingstypen in 1895 
InIn 1895 is de stoommachine in alle bedrijfstakken doorgedrongen. Succesvolle bedrijfstakken 
zijnzijn behalve de suikerindustrie nu ook de bouw (voor fabrieksgebouwen en infrastructuur). De 
aanwezigheidaanwezigheid van veel vaste activa is een meer normaal verschijnsel. Bedrijven zijn meer 
geconcentreerdgeconcentreerd en profiteren van schaalvoordelen in de productie. De economische groei is 
echterechter nog laag, mede door de dalende conjunctuur in Europa. Bedrijven blijven klein. De 
handelhandel op Indië floreert en die op Engeland en Duitsland in mindere mate. Nieuwe waterwegen 
makenmaken grotere markten toegankelijk. Een nationaal spoorwegnet maakt reizen minder 
tijdrovend.tijdrovend. Communicatie is vele malen gemakkelijker geworden met de telefoon en de 
wijdverbreidewijdverbreide en goedkopere telegraaf. In feite is de institutionele structuur klaar voor een hoge 
economischeeconomische groei en een dynamische economische ontwikkeling. De enige oorzaak van het 
uitblijvenuitblijven van de dynamiek lijkt het dalende prijspeil: de vergroting van (ook mondiale) markten 
heeftheeft negatieve prijseffecten gehad en tot diverse crises geleid. Het wachten is op het einde van 
diedie daling. 

RonddeRondde eeuwwisseling 
Geheell  nieuwe industrieën ontstaan rond de eeuwwisseling, waaronder de auto- en de 
gloeilampenindustrie.. De eerste auto verschijnt in 1897, wat een grote belofte inhoudt voor het 
beroepsvervoerr met de vrachtwagen. Rijwielfabriek Simplex begint in 1896, en start de 
fabricagee van auto's in 1898. Ook in 1898 begint de firma Trompenburg zijn Spijkers te 
produceren.. Steeds meer handwerk wordt door machines vervangen. De toename in kracht van 
dee machines doet de productie nog meer stijgen. De machine-industrie breidt zich gestaag uit, 
onderr leiding van Werkspoor en Stork. Na de eeuwwisseling begint overal een proces van 
concentratie:: de manier om snel te groeien en te profiteren van schaalvoordelen. Het aantal 
bierbrouwerijenn bijvoorbeeld bedraagt in 1895 nog 513, in 1915 zijn dat er 420, terwijl de 
productiee stijgt (Maandschrift CBS 1927, 536). De bietsuikerindustrie kiest de vorm van 
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coöperaties,, waarbij particuliere producenten zich aansluiten; ook daar treedt dus concentratie 

op. . 

Dee Jonge wijst op de opvallende groeiversnelling in de bouwnijverheid, de machinebouw en de 
elektrotechnischee nijverheid, die een verdergaande modernisering in de andere bedrijfstakken 
weergeeftt (De Jonge 1968, 231). Er wordt steeds meer geïnvesteerd in kapitaalgoederen (t.a.p., 
244).. Rond 1900 zijn kapitaalintensieve bedrijven een normaal verschijnsel geworden. De groei 
vann de economie is vlak na de eeuwwisseling zeer laag, zowel in Nederland als in de 
omringendee landen. 

Dee jaren negentig en het decennium na de eeuwwisseling zijn de aanloop voor werkelijke 
economischee groei. De totale waarde van de ter beurze genoteerde industriële ondernemingen 
bedraagtt in 1895 ƒ9,9 miljoen, in 1913 ƒ74 miljoen, maar in 1939 ƒ676 miljoen. Het 
gemiddeldee kapitaal van een industriële onderneming is in 1895 ƒ821.000, in 1913 ƒ1,5 
miljoenn en in 1939 ƒ5,2 miljoen (De Jong 1967, V, 134). Pas rond de eeuwwisseling 
veranderenn de financieringsbehoeften in de economie op grote schaal. 

Resumerend Resumerend 
Dee stoommachine verlicht aanvankelijk de handarbeid, zodat voorraden sterk stijgen. Dit 
induceertt een behoefte aan meer korte termijn financiering. De bedrijven groeien dan nog niet 
sterkk in omvang. Als de kapitaalintensiteit toeneemt, neemt het aandeel vaste activa in de totale 
activaa toe. Dit gebeurt in de jaren zeventig vooral in de machine-industrie. In de jaren tachtig en 
negentigg worden de productieprocessen ook in andere bedrijfstakken meer kapitaalintensief. Dit 
doett de behoefte aan meer permanent of lange termijn vermogen toenemen. Rond de 
eeuwwisselingg worden bedrijven aanzienlijk groter; dit wordt in de literatuur aangeduid met de 
'take-offf  van de Nederlandse industrie. 

3.1.22 Verbeterde faciliteiten 

Behalvee door de stoommachine veranderen de ondernemingsactiviteiten door ontwikkelingen in 
'informatietechnologie'' en verbeteringen in de infrastructuur. De nieuwe faciliteiten die 
ondernemerss ter beschikking krijgen, impliceren een verbetering in communicatie en distributie. 
Bovendienn wordt de diffusie van innovaties gemakkelijker. De aandacht van de regering-
Thorbeckee voor de instelling van middelbaar en hoger onderwijs kan ook vruchten gaan 
afwerpenn (bijv. de oprichting van de HBS in 1863 en de Technische Hogeschool Delft rond 
1870). . 

VerbeteringenVerbeteringen in handel en distributie 
Dee grondstoffen voor de nijverheid komen voor een groot deel uit de koloniën, zoals men sinds 
dee 17e eeuw gewend was handel van verre te halen.12 De NHM is actiefin deze handel. Export 
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iss in de jaren vijfti g bijna identiek aan handel met Indië, die overigens minder oplevert dan aan 
invoerr moet worden betaald. De handel in de benodigde grondstoffen en in de door te voeren 
productenn vindt plaats in Amsterdam en in Rotterdam. Vervoer van de producten gebeurt per 
schip.. De handelshuizen in Amsterdam hadden met de opleving der economie gehoopt op een 
terugkeerr van hun prominente plaats in de stapelhandel, maar die positie is overgenomen door 
Londenn en de andere Engelse havens (zoals Liverpool en Bristol), en ook Antwerpen en de 
Duitsee havens zijn belangrijk geworden (De Vries 1961, 17; Kymmell 1992, 48; Statistisch 
Jaarboekjee tabel "importantie doorvoerhavens"). Uit de wisselportefeuille van DNB kan worden 
afgelezenn dat een groot deel van de import en export zelfs werd betaald in pond sterling; de 
tweedee valuta blijkt de mark te zijn (Kymmell 1992, 46). Dezelfde importantie blijkt uit de 
wisselkoersoverzichtenn in de Statistische Jaarboekjes, waar Londen in de tabellen bovenaan 
staat,, terwijl dat niet alfabetisch kan zijn ingegegeven. De NHM werkt echter via Rotterdam en 
Amsterdam,, wat deze steden en de handelshuizen een zekere positie teruggeeft. De vaart op 
Indiëë ondervindt een groot voordeel van de aanleg van het Suezkanaal in 1869. 

Dee Spoorwegwet van Van Hall in 1860 luidt de komst in van een nationaal spoorwegnet, dat 
rondd 1890 zou worden voltooid.13 In 1855 bestaat het nationale spoorwegnet uit de lijnen tussen 
Arnhem,, Utrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam; in 
18755 zijn ook Den Helder, Middelburg, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Zwolle, Enschede, 
Groningenn en Leeuwarden per spoor bereikbaar geworden. Tegelijkertijd worden plannen 
ontwikkeldd voor waterwegen: kanalen en havens. In de jaren zeventig wordt Nederland verrijkt 
mett bijvoorbeeld De Nieuwe Waterweg (1872), het Noordzeekanaal (1876-1883) en later met 
hett Amsterdam-Rijn Kanaal (1892). In de scheepvaart gaat het stoomschip vanaf 1860 het 
zeilschipp vervangen. Vanaf 1875 worden stoomvaartlijnen naar Amerika en Indië opgezet, 
bijvoorbeeldd met de Rotterdamsche Lloyd. In Pennsylvania is in 1859 olie ontdekt; vanaf 1884 
exploiteertt de Bataafse Petroleummaatschappij (vanaf 1890 Koninklijke Olie) bronnen op 
Sumatra. . 

Mett de nieuwe transportmiddelen en het in de jaren negentig voltooide nationale spoorweg- en 
waterwegnett is weer een volwassen positie in het handelsverkeer mogelijk (Bos 1976, 199). De 
scheepvaartt bloeit, de bedrijfstak groeit sterk. Sommige stoomvaartlijnen keren in de jaren 
negentigg dividenden uit van boven de 15%. 

VerbeteringenVerbeteringen in telecommunicatie 
Communicatiee vindt in die tijd plaats via brieven of in persoonlijke ontmoetingen; voor wie het 
zichh kan veroorloven is er de telegraaf, die steeds goedkoper wordt. Voor het persoonlijke 
contactt verplaatst men zichzelf lopend of met de diligence.14'' Hier en daar is personenvervoer 
mogelijkk met de trein of tram en natuurlijk met de boot en de trekschuit. Voor informatie over 
prijzenn zijn er Prijscouranten voor categorieën handelsgoederen, zoals de hierboven genoemde, 
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alsookk voor effecten. De telegraaf bestaat sinds het bestaan van spoorlijnen maar het gebruik 
ervann neemt pas een hoge vlucht met de Telegraafwet van 1851, ook al is het gebruik 
aanvankelijkk duur. De aanleg van een telegraaflijn tussen Amsterdam en Rotterdam moet 
binnenn twee jaar worden gevolgd door een tweede lijn, omdat de eerste lijn bijna onmiddellijk 
voorr de volledige capaciteit wordt gebruikt. De communicatie - of: de overdracht van 
informatiee - wordt in grote mate verbeterd met de uitbreiding van de telegraafhetten, gevolgd 
doorr de telefoon rond 1880 van de N.V. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij. 
Informatie-overdrachtt op zichzelf blijkt belangrijker te zijn dan de kosten ervan. Innovaties in 
telecommunicatiee worden onmiddellijk gebruikt, ongeacht de kosten. 

HogerHoger onderwijs 
Dee regering-Thorbecke stimuleert het onderwijs van het Nederlandse volk. De regering voert de 
leerplichtt in in 1848. De Hogere Burger School (HBS) wordt opgericht in 1863. Vanaf de jaren 
zeventigg kan dit hogere ontwikkelingsniveau van de Nederlanders zijn vruchten gaan afwerpen. 

EenEen andere oriëntatie 
Dee impulsen uit het nieuwe onderwijs, de infrastructuur, de telecommunicatie maar ook die van 
belastinghervormingg en deregulering geven ruimte voor de diffusie van de innovaties, met name 
inn productieprocessen (spinnerij, weverij, gieterij, maar ook bijv. koelprocessen). Bedrijven 
gaann meer machines gebruiken en worden kapitaalintensiever. De infrastructuur en de nieuwe 
communicatiemiddelenn maken de verspreiding van informatie gemakkelijker, alsook de 
verspreidingg van producten, waardoor bedrijven hun markten kunnen vergroten. De lokale 
oriëntatie,, gecombineerd met de gedwongen internationale oriëntatie voor grondstoffen, kan een 
nationalee oriëntatie worden. 
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Figuurr 3.2a Gebruik telecommunicatie sinds 1850 
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Figuurr 3.2b Prijzen telecommunicatie sinds 1850 

aa ' i ' ~ 
18ÜOO 1ÜOU 

b r i e ff t e l e g r a a f 

oo o + 4 
to ll o foor» 

oo o 

82 2 



DeDe omgeving van Nederlandse bedrijven en banken 1850-1900 

3.22 De passiva van industriële ondernemingen 

Voorr wat betreft de financiering van ondernemingen zijn we zoals aangegeven in deel 1 
geïnteresseerdd in de traditionele vermogensstructuur als verhouding tussen lang en kort 
vermogenn en tussen risicodragende en risciovrije claims, en in de relaties die ondernemingen 
mett hun financiers onderhouden. Omdat de aansprakelijkheid van ondernemers het risico van 
financiersfinanciers mede beïnvloedt, is de mate waarin ondernemingen beperkte aansprakelijkheid 
kendenn voor ons ook interessant; bovendien is de groei van het aantal vennootschappen met 
beperktee aansprakelijkheid een indicator voor de mate waarin ondernemingen veel extern 
vermogenn ineens zochten. We behandelen de drie factoren in afzonderlijke subparagrafen. 

3.2.11 Vermogensstructuur 

EigenEigen vermogen 
Uitt verscheidene bedrijfshistorische studies valt op te maken dat de financiering van industriële 
ondernemingenn in de 19e eeuw voor het grootste deel bestaat uit eigen vermogen. Vóór 1860 
bestondd dat eigen vermogen uit ingehouden winsten, familiekapitaal en vermogen uit de 
vriendenkring.17,, ,8 De uitzondering vormen de spoorwegen, die eveneens voor een groot deel 
mett lange termijn obligaties zijn gefinancierd (Van den Broeke 1985, 151 e.v.).19 

KortKort vreemd vermogen 
Hett resterende vermogen bestaat uit afnemers- en leverancierskrediet, dat flexibiliteit in 
betalingenn geeft; banken hebben hierbij soms een intermediaire rol. Dit krediet is een zeer 
gangbaree vorm van onderlinge (externe) financiering. In de tweede helft van de 19e eeuw 
bestaatt naar schatting 16% van het nationale bezit uit particuliere onderlinge kredieten 
(Verstegenn 1996,90). 

Handelskrediett heeft traditioneel een termijn van drie maanden. Deze termijn voor betalingen is 
zoo gewoon dat wordt gesproken van "contante betaling" als binnen drie maanden wordt betaald. 
Err wordt geen rente over vergoed. Bij "gloeiend contant" betalen is meestal sprake van een 
korting,, dus impliciet kent het leverancierskrediet wel een rente. De leveranciers en afnemers 
diee "krediet" verlenen, dragen het bijbehorende kredietrisico. De terugverdientijd van de 
investeringenn is in die tijd echter kort, wat terugbetalingsproblemen beperkt houdt. Deze 
eenvoudigee manier van financieren voldoet dus voor kleinschalige industrie en handel, dat wil 
zeggenn voor bedrijven met voornamelijk vlottende activa. 

Gelieerdd aan het handelskrediet is het wisselkrediet, dat wordt verkregen bij intermediairs. De 
wissell  is als geaccepteerde betalingsopdracht het bewijs van toekomstige inkomsten die de 
intermediairr kan disconteren, zodat de ondernemer reeds nu kan beschikken over het geld dat de 
intermediairr vervolgens zal halen bij de bank van de debiteur van de ondernemer. Een wissel is 
eenn goed onderpand voor de intermediair, omdat bij de verschillende partijen het geld kan 
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wordenn gehaald. Omdat voor wissels en wisselkrediet een standaardprocedure kan worden 
gevolgdd en standaardcontracten kunnen worden opgesteld, geeft deze vorm van krediet de 
economiee welkome liquiditeit. Als de wisselfaciliteit van intermediairs wordt gebruikt voor 
wisselss aan leveranciers van afnemers, wordt het leverancierskrediet feitelijk overgenomen door 
dee intermediair op het moment van discontering van de wissel. Naarmate dit meer gebeurt, 
wordtt het aandeel bancaire financiering in de vermogensstructuur dus groter. 

NoodzaakNoodzaak tot verandering 
Mett de opkomst van de machinale productie en de machine-industrie in haar kielzog doet zich 
inn de laatste bedrijfstak de noodzaak voor te investeren in activa met een veel langere 
terugverdientijdd dan ondernemers gewend waren. De financiering daarvoor is vaak wel, maar 
langg niet altijd rond te krijgen, ook niet op de besloten kapitaalmarkt: ondernemers die 
financierss kunnen overtuigen van hoge verwachte rendementen slagen er nog wel in vermogen 
aann te trekken, maar meer onzekere verwachtingen belemmeren het verkrijgen van extern 
vermogen.. Hoewel het aandeel eigen vermogen in het totaal vermogen groot is, is er sprake van 
eenn mismatch tussen activa en passiva doordat het leverancierskrediet uit veel minder 
verkoopbaree activa moet worden afbetaald. Het niet nakomen van deze verplichting kon 
desastreuss zijn. 

Dee balanscijfers van de firma Van Dooren en de firma Stork kunnen dit illustreren. De current 
ratioo geeft de verhouding weer tussen beschikbare liquide middelen en korte schuld, dat wil 
zeggenn de mate waarin het bedrijf in staat is onmiddellijk zijn kortlopende schulden (hier: 
leverancierskrediet)) af te betalen. In figuur 3.2 zien we dat de current ratio's van beide 
ondernemingenn ongeveer gelijk zijn tot 1868; de aanschaf van een werkplaats door Stork heeft 
inn 1866 tijdelijke problemen gegeven. Op het moment dat Stork in de machinefabriek heeft 
geïnvesteerd,, daalt zijn vermogen om op korte termijn zijn korte schulden af te betalen - zijn 
currentt ratio - enorm. Dit probleem, een liquiditeitsprobleem veroorzaakt door de fixatie van 
kapitaall  in vaste activa, was overal in de machine-industrie aanwezig (vgl. bijv. Van Zanden 
1987,, Van Hooff 1990). 
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Figuurr  3.3 Current ratio Stork en Van Dooren 
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Bronnen:: Muntjewerff voor van Dooren, RAO 170.1-745 voor Stork 

Dee grafiek in figuur 3.3 toont drie sprongen: in 1866 en in 1869 bij Stork en in 1880 bij Van 
Dooren.. Deze sprongen worden veroorzaakt door de aanschaf van machines en/of 
fabrieksgebouwen.. Doordat middelen van het ene op het andere jaar worden vastgelegd ontstaat 
eenn liquiditeitsprobleem, dat alleen kan worden opgelost met het aantrekken van lange termijn 
financieringg ter grootte van de aanschafwaarde van de desbetreffende machines of gebouwen. 
Ziee ook de uitleg hieronder. 

Terr verduidelijking van de probleemsituatie in de machine-industrie en van de oplossing dient 
hett volgende voorbeeld van een fictief, gemiddeld bedrijf in deze bedrijfstak. 
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Illustratie.Illustratie. Het probleem van machinefabrikanten 

OUDOUD NIEUW PROBLEEM NIEUW 
VASTT 30 EV 80 VAST 60 EV 70 VAST 60 EV 70 
VLOTT 50 K W 20 VLOT 30 K W 30 VLOT 30 K W 10 
KASS 20 KAS 10 KAS 10 LVV 20 

vast/tott 0.30 0.60 0.60 
CRR 3.5 1.33 4 
QRR 1 0.33 1 

Dezee fictieve, gemiddelde onderneming in de machine-industrie heeft vaste activa (gebouwen, 
machines),, vlottende activa (grondstoffen, eindproducten), kas (geld en wissels), eigen 
vermogenvermogen (meestal familiekapitaal) en kort vreemd vermogen (leverancierskrediet). Alle cijfers 
inn de balansen zijn percentages. Zolang het aandeel vaste activa laag genoeg is, heeft de 
ondernemingg geen problemen met het afbetalen van zijn kortlopende schulden uit vlottende 
activa,, zelfs als er onmiddellijk met kasgeld moet worden betaald (Quick Ratio is kas ten 
opzichtee van kort vreemd vermogen). Als het aandeel vaste activa echter hoger wordt, wordt 
onmiddellijkk betalen moeilijker: de CR en de QR dalen. Deze situatie verbetert als er lang 
externn vermogen kan worden aangetrokken. Dit vermogen kan worden gebruikt voor de 
financieringg van vaste activa. Bij het aantrekken van het geld wordt initieel het betalingspro-
bleemm ermee opgelost: "kas aan LVV " en "K W aan kas". Vervolgens moet het bedrijf zorgen 
voorr het instandhouden van de nieuwe verhoudingen. 

Dee machine-industrie blijf t nieuw vermogen uit de familie en de vriendenkring gebruiken maar 
datt wordt voor het grootste deel besteed aan de vaste activa. Te verkopen eindproducten en dus 
inkomstenn uit verkoop ontstaan later dan ondernemers gewend waren. Tegen 1870 stijgt de ratio 
vastee activa ten opzichte van vlottende activa in de bedrijfstak boven 1 (Van Hooff 1990, 89), 
waardoorr afbetalingen van korte schulden moeilijker kunnen worden dan voorheen. 
Voorbeeldenn van bedrijven met dergelijke financiële moeilijkheden waren behalve Stork in 
Hengelo:: Fijenoord in Rotterdam, Backer & Rueb in Breda, en Van Vlissingen & Van Heel, 
Vann Rossum & Würtz, Schutte, en De Atlas in Amsterdam (Van Hooff 1990). In een moderne 
(20ee eeuwse) context lijk t een dergelijke current ratio geen probleem maar in die tijd was het 
eenn grote schok om zoveel minder flexibiliteit te hebben in afbetalingscapaciteit. Verscheidene 
ondernemerss in de machine-industrie kwamen in betalingsproblemen met (dreigende) 
faillissementsproblemenn als gevolg. De traditionele manier van financieren met familiekapitaal 
enn handelskrediet is niet berekend op dergelijke grote uitbreidingen ineens, noch op de vereiste 
flexibilitei tt voor betalingen. De vermogenstructuur in de kapitaalintensieve nijverheid moet 
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daaromm veranderen. Machinefabrieken blijken verschillende oplossingen te vinden. Sommigen 
emitterenn obligatieleningen, anderen vinden onderhands mede-financiers (Van Hooff 1990); 
weerr anderen slaagden er niet in een oplossing te vinden, zoals Stork. Sommige 
nijverheidsondememingenn gaan tegen de eeuwwisseling zelfs aandelen op de open markt 
emitteren,, zoals Koninklijke Olie. 

3.2.22 Financieringsrelaties 

Industriefinancieringg is aanvankelijk - in de jaren veertig en vijfti g - geen probleem. Daar zijn 
tweee redenen voor. Ten eerste is er ondanks de Franse bezetting nog geld in rijke families (voor 
schattingenn van de rijkdom der Nederlanders zie Verstegen 1996). ' Ten tweede zijn de eerste 
industriëlee ondernemingen klein en de industriële processen zo simpel dat de nog lage 
investeringsgeldenn snel kunnen worden terugverdiend. Zo kunnen de sectoren textiel, suiker en 
bierbrouwerijj  zich gestaag ontwikkelen zonder grote financiële knelpunten. Dat verandert als 
bedrijvenn op grote schaal gaan expanderen en als technologische ontwikkelingen versnellen, 
waardoorr rendementsvoorspellingen moeilijker worden en beleggingen meer onzeker. We 
besprekenn in deze paragraaf wie de financiers van industriële ondernemers waren. 

JarenJaren vijftig en zestig 
Dee eerste grote industriële ondernemingen benutten de familie, de vriendenkring of een nog 
wijderr netwerk van bekenden voor hun lange termijn financiering (Van Zanden 1987, 104, 
alsookk DNB HA 99-41-ha-1.2/45 en 99- 124-ha 1.2/64). Deze financiers kennen elkaar, zij 
ontmoetenn elkaar op veilingen en zij gebruiken geen centrale markt zoals een effectenbeurs; 
Jonkerr spreekt in dit verband van een "besloten kapitaalmarkt" (Jonker 1991, 18). Op deze 
manierr worden aandelen in industriële ondernemingen verhandeld lang voordat zij aan de 
effectenbeurss worden genoteerd. De desbetreffende weinige financiers zijn bijgevolg ook 
betrokkenn bij de economische ontwikkeling en bij de resultaten van de bedrijven waarvan zij 
risicorisico dragen. De netwerken zouden strategische allianties hebben kunnen herbergen; voor 
ondernemingenn een vorm van zeggenschap in elkaar en een manier om de onderlinge 
concurrentiee te beperken. Dit kunnen we echter niet staven. Aan de banken wordt geen andere 
roll  toegekend dan het verzorgen van (internationaal) betalingsverkeer en het verstrekken van 
voorschottenn op komende betalingen. Wel wordt de rekening courant meer gebruikt als er vanaf 
18633 rente op wordt vergoed in plaats van bewaarloon voor wordt gevraagd, omdat deze 
innovatiee de overdracht van baar geld aanzienlijk beperkt en betalingen goedkoper maakt. 

Dee machine-industrie kampt met een financieringsprobleem, zoals hierboven uiteengezet. 
Anderee bedrijfstakken dan de machine-industrie in de jaren zestig kennen dit financierings-
probleemm niet. Ten eerste hebben zij geen last van een te groot aandeel vaste activa. Ten tweede 
kunnenn de andere bedrijfstakken gemakkelijker extern vermogen aantrekken, omdat hun 
verwachtee rendementen minder onzeker zijn. De ondernemers financieren elkaar onderling als 
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dee te dragen risico's acceptabel zijn. De regionale DNB-agenten rapporteren onafhankelijk van 
elkaarr dat ondernemers geen behoefte hebben aan bankkrediet en elkaar voldoende financiële 
ondersteuningg geven (bijv. DNB HA 99-124-hal .2/64). Van Zanden (1987) merkt hierover op 
datt ondernemers binnen dezelfde bedrijfstakken minder informatieproblemen kenden, waardoor 
onderlingee financiering met minder onzekerheid gepaard ging dan financiering van buiten de 
sector. . 

Dee besloten kapitaalmarkt van netwerken van bekende beleggers kan voor machinefabrikanten 
alleenn een oplossing zijn als zij de beleggers kunnen overtuigen van beperkte risico's en een 
voldoendee hoog rendement - dat wil zeggen meer dan 4%, de rente op staatspapier. Omdat de 
machine-industriee zich nog lang niet heeft bewezen, is dit in hun aanvangsperiode een moeilijke 
opgave.. Beleggers menen dan voldoende betere alternatieven te hebben in binnen- en 
buitenlandss staatspapier en nationale en internationale infrastructurele projecten. Afgezien van 
risicokenmerkenrisicokenmerken hadden zij gelijk: elders konden vaak betere rentevergoedingen worden 
gehaald,, dat wil zeggen een paar procent hoger (Bosch 1948, Jonker 1995a, Verstegen 1996, 
maarr vooral de primaire bron in Prijscouranten). Lange tijd hebben historici geloofd dat 
Nederlandsee beleggers helemaal niet bereid waren te investeren in de machine-industrie (Bosch 
1948,, Brugmans 1983). Recente studies tonen echter aan dat indien een ondernemer beleggers 
konn overtuigen van een gedegen plan met hoge rendementen zonder overmatige risico's in het 
vooruitzicht,, hij wel degelijk voldoende fondsen kon aantrekken; ondernemers konden dit 
meestall  niet beloven (Verstegen 1996, maar ook Overzigt NV 1881 en bijvoorbeeld de 
berichtgevingg van het Amsterdamsen Effectenblad in de gehele 19e eeuw). 

Behalvee op de besloten kapitaalmarkt kan in het begin der industrialisatie (vanaf de jaren 
vijftig )) feitelijke lange termijn financiering worden verkregen op de prolongatiemarkt, waar op 
gestandaardiseerdee wijze eenmaands kredieten worden verstrekt op onderpand van effecten. 
Doorr de eenmaands kredieten telkens te prolongeren, hebben ondernemers voortdurend 
kapitaal,, ook al is het contract voor de beleggers een liquide belegging, omdat er zeker elke 
maandd wordt uitbetaald. Voor ondernemers die niet weten hoe lang zij de financiering nodig 
zullenn hebben, is dit prolongatiekrediet met variabele rente een uitkomst. Voor expansie-
investeringenn in fabrieken is het prolongatiekrediet echter niet geschikt. 

Alternatievenn zijn (lange termijn) hypotheekfinanciering via een bank of notaris, maar hier 
wordtt nauwelijks gebruik van gemaakt. Een reden zou kunnen zijn dat ondernemers dergelijke 
leningenn zagen als een teken van zwakte en probeerden zo lang mogelijk zonder te kunnen (De 
Vriess 1961, 47; en de eerder aangegegeven citaten in § 3.0). Een meer voor de hand liggende 
redenn is dat zij voor deze vermogensvorm andere financiers konden vinden. Verder kunnen 
ondernemerss (verhandelbare) obligaties emitteren, wat wel nog steeds binnen de besloten 
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kapitaalmarktt gebeurt; onder meer Fijenoord, De Atlas en de Amsterdamsche 
Droogdokmaatschappijj  maakten hiervan gebruik (Jonker 1995a, 199; Van Hooff 1990, 96). 

OndernemingsfinancieringOndernemingsfinanciering in 1872 
DeDe passiva van Nederlandse ondernemingen in 1872 bestaan voornamelijk uit eigen vermogen 
enen voor het overige uit leverancierskrediet. Het eigen vermogen wordt verzameld onder familie 
enen bekenden. Vele ondernemingen financieren ook elkaar. De vorm van de Commanditaire 
Vennootschap,Vennootschap, met een aansprakelijkheid voor vennoten die is beperkt tot hun inleg, wordt een 
populairepopulaire manier om externen bij de financiering te betrekken. Een dergelijke vennootschap 
wordtwordt gekozen als er behalve een behoefte aan extern kapitaal ook behoefte is aan continuering 
vanvan het bedrijf of als liquidatie bij overlijden van één van de eigenaren niet gewenst of 
onmogelijkonmogelijk is. Lange leningen van banken worden in de jaren zestig soms gegeven door 
vooruitstrevendevooruitstrevende nieuwe banken maar veel behoefte blijkt daaraan niet te zijn. Er wordt wel 
meermeer van de intermediatie door banken gebruik gemaakt bij het betalingsverkeer. De rekening 
courantcourant is een welkome innovatie, waarmee niet alleen betalingen gemakkelijker worden door 
hethet lagere gebruik van baar geld, maar ook voorraadfinanciering mogelijk wordt met krediet op 
rekeningrekening courant. Grote financieringsproblemen treden niet op, omdat de besloten 
kapitaalmarktkapitaalmarkt voldoet voor het aantrekken van financiers voor interessante investeringen. Ten 
behoevebehoeve van de korte verplichtingen blijft  voldoende liquiditeit in de onderneming, zolang de 
activastructuuractivastructuur gestaag verandert en de onderneming zich kan aanpassen. De enige sector met 
financieringsproblemenfinancieringsproblemen is de machinenijverheid, waar de fabrikanten een drastische 
veranderingverandering in de activastructuur moeten opvangen waar zij vaak geen raad mee weten. 
MachinefabrikantenMachinefabrikanten kiezen verschillende oplossingen: van eigen vermogen uit de besloten 
kapitaalmarktkapitaalmarkt en publieke leningen tot bancaire ondersteuning. 

JarenJaren zeventig, tachtig en negentig 
Dee innovaties in de jaren zeventig brengen in ieder geval een schaalvergroting met zich mee, 
diee op zijn beurt een behoefte aan externe financiering teweegbrengt (Van den Eerenbeemt 
1965,, 11). Het archiefmateriaal (AAA, NEHA, GAA; kranten en prospectussen) suggereert dat 
voorr nieuwe industriële projecten externe financiering wordt gevonden in publiek geplaatste 
obligatieleningen,, zoals die van de machinefabrieken De Atlas (ƒ200.000 in 1883) en 
Werkspoorr (ƒ 1,8 miljoen in 1884), de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM) (ƒ2 
miljoenn in 1885), De Atlas voor een spiegels- en lijstenproject (ƒ 525.000 in 1895), enzovoort. 
Publiekk geplaatste aandelen (van naamloze vennootschappen) komen minder voor dan de 
publiekee leningen, zoals ƒ 1 miljoen voor de ADM in 1877, ƒ 1,2 miljoen voor de voorloper van 
Werkspoorr in 1871, ƒ600.000 voor Machinefabriek Breda in 1884 (Van Hooff 1990, 102). 
Opvallendd zijn de leningen voor buitenlandse projecten en vooral die voor staten, die vele 
malenn groter zijn dan de binnenlandse emissies, bijvoorbeeld voor de Hongaarse staat ƒ 12 
miljoenn in 1886 en uitschieters voor Rusland £ 15 miljoen in 1884 (ƒ 180 miljoen in te zetten 
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voorr vele spoorlijnen) en voor China £ 16 miljoen in 1886 (AAA, AB 1574-1586); deze 
leningenn werden in verscheidene landen geplaatst. De kapitaalmarkt moet een enorme omvang 
hebbenn gekend als zoveel emissies werden geplaatst; de omvang van industriële emissies 
daaronderr was zeer klein. Soms wordt een internationale aandelenemissie aangekondigd, zoals 
vann de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum Bronnen 
(Koninklijkee Olie): ƒ 2,3 miljoen in aandelen in 1895. We weten niet hoeveel van deze emissies 
iss geplaatst en een oordeel op basis van emissiegrootte zou ook misleidend zijn, omdat van een 
emissiee van / 10 miljoen ƒ 100.000 kon worden geplaatst of ƒ 10 miljoen. Bovendien waren de 
inschrijverss niet alleen Hollanders; de zeer grote emissies werden begeleid door grote 
internationalee huizen zoals Rothschild, die in verschillende landen verkochten. De honderden 
prospectussenn geven wel aan dat de publieke lening een gangbare vorm van externe 
financieringg was. Deze indruk wordt bevestigd door een blik op de bancaire activa in de 
jaarverslagenn van de banken in die tijd: vele deelnames aan publieke syndicaatsleningen, geen 
zelff  verstrekte lange leningen, en het restant - het grootste deel van het balanstotaal - kort 
krediet. . 

Tegenn 1900 worden steeds meer investeringen gedaan in kapitaalgoederen, waarvoor lange 
termijnn financiering onmisbaar is. Bestudering van prospectussen, NV-overzichten en 
prijscourantenn leert dat de financiering behalve uit familiekapitaal en ingehouden winsten voor 
eenn groot deel bestaat uit publieke leningen, en nu ook uit preferente aandelen. Enkele 
bedrijj  fsstudies tonen aan dat de keuze voor de uitgifte van aandelen nooit een probleem 
opleverde,, zoals bij de Heineken Bierbrouwerij. Voor een bespreking van het succes van juist 
preferentee aandelen in deze periode verwijzen we vooruit naar hoofdstuk 4 onder "nieuwe 
instrumenten".. Na 1900 wordt financiering met aandelen normaal: het aantal genoteerde 
effectenn van nij verheidsondernemingen bedraagt dan ongeveer de helft van het totaal aantal 
genoteerdee effecten (Amsterdamsen Effectenblad, GAA W72). Onderlinge financiering blijf t 
echterr bestaan. Voor de meeste nijverheidsondernemingen is het niet nodig een notering aan te 
vragen,, omdat de informele markt goed genoeg werkt voor hen. Bovendien werden zij 
weerhoudenn door de toenmalige drempel van ƒ 500.000 voor beursnotering. Ondernemers en 
ondernemersfamiliess kopen veel aandelen van elkaar. Onderlinge financieringen leiden tot een 
netwerkk van financiële vervlechtingen in heel Nederland. 

3.2.33 Beperkte aansprakelijkheid 

Dee rechtsvorm van naamloze en commanditaire vennootschap (hierna: NV en CV) komt in alle 
bedrijfstakkenn voor. Het opzetten van zo'n vennootschap vloeit veelal voort uit de behoefte aan 
hett bijeenbrengen van veel vermogen ineens. De omvang van de bedrijfsactiviteiten kan zo 
groott worden dat de financiering en de te dragen risico's niet langer door één of een paar 
personenn zijn op te brengen. De ondernemer zoekt dan meer financiers. In een grotere 
kapitaalmarktt en bij een grotere behoefte aan lange termijn financiering wordt de 
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verhandelbaarheidd van risicodragende effecten een vereiste. Dat kan alleen als de bijbehorende 
deelnamess beperkte aansprakelijkheid kennen. Anders zouden de armere beleggers eerder op de 
marktt toetreden dan de rijkere, die meer te verliezen zouden hebben. Financiering met beperkte 
aansprakelijkheidd in plaats van onbeperkte aansprakelijkheid wordt dus noodzakelijk als 
ondernemingenn behoefte hebben aan veel kapitaal ineens. Voor het oprichten van een NV of 
CVV kan een tweede reden zijn dat met de nieuwe vaste activa de liquidatie van een bedrijf 
kostbaarderr wordt, bijvoorbeeld bij overlijden van de oprichter. De continuïteit van een bedrijf 
wordtt dan in overweging genomen. 

Eenn nadeel van de NV- of CV-vorm kan echter dezelfde beperkte aansprakelijkheid zijn: de 
eigenarenn zijn niet langer hoofdelijk aansprakelijk jegens de crediteuren, wat de positie van de 
crediteurenn zou kunnen verslechteren ten opzichte van de vorige situatie, en dus de 
aantrekkelijkheidd van het handelen met een NV of CV onderneming (Kymmell 1992, 110). Het 
iss de vraag of dit laatste argument realistisch was. 

Inn de eerste helft van de 19e eeuw was een begin gemaakt met deelnames met beperkte 
aansprakelijkheid:: commanditaire vennootschappen. De bijbehorende effecten waren 
verhandelbaar.. De desbetreffende beleggers waren bekend in de markt; zij werden gezien als 
vriendenn van het bedrijfsleven en solidair met de ondernemers. Met de ontwikkeling van 
bedrijvenn naar meer grootschaligheid en met de toetreding van meer beleggers op de 
kapitaalmarktt wint de financieringsvorm van de commanditaire en naamloze vennootschap aan 
populariteit;; dat was in de jaren tachtig. Een mogelijke reden voor de populariteit van de CV 
(Wijtvliett 1993, 153) is dat er minder regulering voor bestaat dan voor een NV, zoals een 
minimumm omvang van het aandelenkapitaal en overheidstoestemming - koninklijke 
goedkeuringg - voor de oprichting. 

Dee ontwikkeling van het aantal naamloze en commanditaire vennootschappen geeft een indruk 
vann de mate waarin ondernemingen in het algemeen externe financiering zochten naast hun 
internee middelen voor grootschalige expansies. Tabel 3.3 is samengesteld uit schattingen van 
Dee Jonge (1968) tot 1882 en originele cijfers uit Van Nierop en Baak. Het totaalbedrag aan 
uitstaandd risicodragend kapitaal was volgens De Jonge (1968) in 1895 ƒ 60 miljoen. Vergelijk 
ditt bedrag bijvoorbeeld met het totaalbedrag aan effectenbezit in 1895, geschat op ƒ 3,4 miljard 
(Verstegenn 1996, tabel 2.3).23 Als het door De Jonge geschatte bedrag juist is, zou hooguit 3% 
daarvann uit industriële NV of CV aandelen hebben bestaan, als deze geheel in Nederlandse 
handenn zouden zijn. 
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Tabell  3.3 Naamloze vennootschappen in de industrie 1860-1909 

bedrijfstak k 

bouw w 

kanaal,, land, mijn, veen 

droogdokken,, werven 

suiker r 

bier,, brood, graan 

chemie,, gas, olie 

katoen,, wol, garen 

steen,, ijzer, machines 

elektriciteit t 

stoomvaart t 

melk k 

tramss en rijtuigen 

diversen n 

totaall  aantal NV's 

1864 4 

74 4 

1874 4 

142 2 

1882 2 

63 3 

56 6 

1499 (incl. 
fabrieken) ) 

5 5 

77 7 

299 (incl. hotels, 
gaarkeukenss en 
slachterijen) ) 

29 9 

683 3 

1900 0 

560 0 

504 4 

36 6 

29 9 

67 7 

75 5 

35 5 

81 1 

30 0 

337 7 

116 6 

102 2 

204 4 

3300 0 

1910 0 

1480 0 

830 0 

44 4 

42 2 

104 4 

175 5 

150 0 

219 9 

49 9 

12955 (!) 

185 5 

121 1 

505 5 

7486 6 

Bron:: De Jonge 1968, staat 2024 en Van Nierop en Baak, de Nederlandsche naamloze vennootschappen, 
1882-1914 4 

Dee bedrijven worden groter in de loop van de 19e eeuw, maar alleen de bedrijven die vergaande 
mechanisatiee aandurven worden zo kapitaalintensief en kapitaalbehoevend dat een NV- of C V-
vormm wordt overwogen. Expansies vinden plaats in alle bedrijfstakken. In het algemeen zijn 
bedrijvenn echter nog steeds klein: De Jonge (1968, 300) rapporteert dat de meeste 
ondernemingenn in alle bedrijfstakken in de jaren zestig een balanstotaal hebben van niet meer 
dann een paar ton. De enige uitzondering is dee suikerindustrie, met balanstotalen van meer dan 
ƒƒ 1 miljoen. Ook de fabriek van Van Vlissingen groeit begin jaren zeventig boven een 
miljoen.25 5 

Vennootschappenn met beperkte aansprakelijkheid zijn niet altijd groter dan familiebedrijven. De 
familiee Jurgens beschikt bijvoorbeeld al in de jaren zeventig over ƒ 1,2 miljoen aan 
familiekapitaall  in de firma (UHA WAR 1089.118). De familie Heineken moet in de jaren 
zeventigg ook bijna ƒ 1 miljoen aan de Heineken Bierbrouwerij Maatschappij hebben verschaft 
(Korthalss 1948, 57). In het algemeen probeert men bedrijven in familiehanden te houden. 
Beperktee aansprakelijkheid is dus nog niet ingeburgerd. 
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OndernemingsfinancieringOndernemingsfinanciering in 1895 
DeDe ondernemingen in 1895 zijn voor het grootste deel nog steeds gefinancierd met eigen 
vermogen,vermogen, al is dat vermogen van meer financiers afkomstig dan alleen familie en vrienden 
dichtbij.dichtbij. De NV- en C V-vorm worden meer gebruikt, de CV-vorm is het meest populair. Externe 
financieringfinanciering vindt tevens meer plaats in de vorm van publieke leningen (of obligaties), die een 
normaalnormaal verschijnsel worden en een beleggingsmogelijkheid bieden voor vele spaarders, ook de 
watwat minder fortuinlijke. Zo wordt een groter aantal financiers bij de ondernemingsfinanciering 
betrokken.betrokken. De rol van de banken bij de financiering neemt toe, niet alleen door het krediet op 
rekeningrekening courant, maar ook door de invoering van het door Amerikaanse leveranciers 
verplichteverplichte rembourskrediet. Door de discontering van wissels nemen de banken handelskrediet 
over.over. Verder treden de banken op als intermediairs bij emissies (van voornamelijk publieke 
leningen),leningen), al is de concurrentie met makelaars en internationale bankiershuizen op die markt 
groot.groot. De malaise in de wereldeconomie heeft de economische groei in Nederland vertraagd en 
velevele initiatieven van de jaren zestig doen mislukken. De bedrijven die overleven kennen een 
lagerelagere groei maar komen de periode goed door, blijven elkaar en intern financieren, en vinden 
voldoendevoldoende middelen in de primitieve publieke financieringen, hier en daar voor de korte termijn 
aangevuldaangevuld door banken. 

3.33 Feitelijke vraag naar  externe financiering 

JarenJaren vijftig en zestig 
Dee vergroting van voorraden grondstoffen en eindproduct als logisch gevolg van de 
mechanisatiee (in de kleinschalige huisnijverheid) doet vooral de vraag naar kortlopend krediet 
stijgen:: voor de financiering van importen, voorraden en afnemers. In Engeland is dit in de 18e 
eeuww ook waargenomen aan het begin van de Industriële Revolutie. Deze vraag moet 
aanvankelijkk vele malen groter zijn geweest dan de vraag naar eigen vermogen of een lange 
financieringg voor investeringen (Kymmell 1992, 188). Vaste activa als gebouwen en grond 
kunnenn dan ook werden gehuurd (blijkbaar tegen een gunstige prijs) en machines en installaties 
zijnn nog relatief eenvoudig en gaan lang mee, omdat zij voortdurend kunnen worden opgelapt 
enn verbeterd. Dit combinerend met de gebleken voorkeur voor lang geld van familieleden of 
goedee bekenden en zelfs voor leningen via een notaris (voor een hypothecaire lening) boven een 
bankk of bankier die voor hen onbekende geldgevers moest zien te vinden, verklaart de geringe 
vraagg naar extern lang vermogen bij banken (Mathias 1973). Bedrijven kennen echter geen 
financieringsproblemenn en er is dan ook geen onvervulde vraag naar externe financiering. 

JarenJaren zeventig en tachtig 
Enigee dynamiek op het gebied van ondernemingsfinanciering wordt teweeggebracht door 
veranderingenn in de handel. De vergroting van wereldmarkten heeft als nadeel dat marktpartijen 
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elkaarr minder goed kennen. Amerikaanse exporteurs zijn in deze voorzichtig en eisen in de 
jarenn tachtig van hun afnemers dat zij een gegarandeerd krediet opnemen bij een bank, het 
zogenoemdee rembourskrediet. De Nederlandse afnemer moet formeel een krediet opnemen 
voorr de waarde van de transactie, ook al heeft hij het geld zelf. Het krediet is dan ook geen 
feitelijkee financiering maar documentair accreditief. Dit verzekert de exporteur van betaling. In 
combinatiee met het in de jaren zestig ingevoerde krediet op rekening courant krijgt het 
bedrijfslevenn hierdoor meer contact met de banken. Deze vormen van krediet betekenen 
overigenss niet dat ook lange termijn kredieten eerder worden verschaft, hooguit vergemakke-
lijk tt het krediet de betalingsstromen van de cliënten (De Vries 1976, 88-89; Muntjewerff 1993, 
171).. Met het toegenomen gebruik van lopende rekeningen wordt het verlenen van kort bancair 
krediett wel een meer normale zaak. Een onderneming kan vragen om een kredietlimiet, die 
wordtt beoordeeld door een soort commissie van admissie; in de notulen van 
bankdirectievergaderingenn vinden we regelmatig besprekingen van dergelijke aanvragen. De 
vraagg naar dit soort krediet groeit gestaag. In deze periode bestaat ook geen onvervulde vraag 
naarr externe financiering, al kennen machinefabrikanten een specifiek probleem bij het 
aanpassenn van hun vermogensstructuur aan de nieuwe activastructuur. 

JarenJaren negentig 
Dee grootschalige expansies in de jaren negentig creëren een werkelijke behoefte aan veel extern 
langee termijn vermogen, waaraan voor een groot deel door een nieuw publiek wordt voldaan. 
Dee kapitaalmarkt groeit en de banken profiteren mee. Over deze instituten zeggen we in het 
volgendee hoofdstuk meer. 

Samenvatting Samenvatting 
Dee dynamiek in de activiteiten en bijgevolg activastructuur was rond 1850 nog laag, waardoor 
financieringsbehoeftenn nauwelijks veranderden. Bedrijven bleven zich met eigen geld en 
familiekapitaall  financieren, aangevuld met handelskrediet. De groei in de Nederlandse 
nijverheidd was bij de aanvang van de liberale regering-Thorbecke weliswaar opvallend, maar 
niett uitzonderlijk. Het was meer een voortgang van eerder ingezette pogingen. De verbeteringen 
inn de productieprocessen leidde voor de handarbeid tot een vergroting van de productie, maar 
niett noodzakelijk tot nieuwe producten of nieuwe ondernemingen. De grotere voorraden 
grondstof,, halffabrikaat en eindproduct vroegen om meer flexibiliteit in de korte termijn 
financiering.. De vraag naar korte termijn krediet steeg. Toen de diffusie van machines vorderde 
inn de jaren zeventig, kwam er meer dynamiek in de activastructuur: de arbeidsintensiteit daalde 
enn de kapitaalintensiteit steeg. Bij deze nieuwe vorm van ondernemen ontstond de behoefte aan 
externee financiering voor de langere termijn. Hierbij namen ondernemers aanvankelijk 
genoegenn met de korte termijn financiering, die op gezette tijden werd verlengd. Deze 
financieringsarrangementenn konden regelmatig worden geëvalueerd, wat financiers meer 
zekerheidd gaf. Pas tegen 1900 ontstond een werkelijk grotere behoefte aan middelen ter 
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financieringg van de expansieplannen van ondernemingen. In de behoefte werd voorzien met 

aandelenn of lange termijn leningen. Als ondernemers direct uit de markt financiering konden 

vinden,, deden zij dat; voorwaarde voor publieke financiering was een gemakkelijk te begrijpen 

ondernemingsactiviteit.. Alleen als ondernemers moeite hadden om de waarde van hun 

(technologischh hoogwaardige) activiteiten duidelijk te maken aan het grote publiek waren zij 

aangewezenn op rijke en deskundige kapitalisten of intermediairs/bankiers om hen heen. 

Notenn bij  hoofdstuk 3 

11 We richten ons op industriefinanciering door de algemene - commerciële - banken. Coöperaties en 
spaar-- en hypotheekbanken komen dus nauwelijks aan bod. 

22 De beschrijving van de institutionele omgeving heeft een meerwaarde op zichzelf. De ontwikkeling 
vann de institutionele omgeving - ondernemingen en hun faciliteiten - is namelijk een uiting van 
economischee groei (zoals bedoeld in North en Thomas 1973; ook bijv. Goldsmith 1969, Allen 1993, 
Kingg en Levine 1993), en geen oorzaak daarvan (zoals in Mayer 1988 en 1990). Economische groei 
ontstaatt doordat nieuwe activiteiten worden ondernomen die uiteindelijk de gehele samenleving 
baten.. Volgens North en Thomas worden nieuwe activiteiten - zoals gemechaniseerde productie -
doorr individuen ondernomen als de particuliere baten de particuliere kosten overtreffen. De enige 
voorwaardee voor het werkelijk optreden van dergelijke economische groei is de bescherming van 
eigendomsrechten,, die het ondernemende individu de baten garandeert die het toekomen. De potentie 
tott het behalen van enig voordeel is voor een individu voldoende impuls tot vernieuwing. De voor-
delenn voor de ondernemende individuen worden groter als de kosten van ondernemen kunnen worden 
verlaagd;; daarmee stijgt de reeds geïnitieerde economische groei. Een kostenverlaging kan worden 
behaaldd met enerzijds schaalvergroting en anderzijds verbeterde ondersteunende faciliteiten in de 
omgevingg van de ondernemers - zoals infrastructuur, ondersteunende dienstverlening en regelgeving. 
Anderss dan activiteiten worden faciliteiten alleen ontwikkeld als het particulier voordeel voor degene 
diee de nieuwe faciliteit verzorgt samengaat met een maatschappelijk voordeel van de nieuwe faciliteit. 
Zonderr dat maatschappelijk voordeel verdwijnt het particuliere voordeel immers ook (bij de bouw 
vann Italiaanse snelwegen is dit de vraag: het particulier voordeel wordt behaald - de aannemer wordt 
betaaldd - ook als het maatschappelijk voordeel nihil is, als de snelweg niet wordt gebruikt; normaliter 
wordtt de snelweg alleen gebouwd als er wel een maatschappelijk voordeel is). Nieuwe faciliteiten 
ontstaann in deze visie pas als er een behoefte bestaat tot het verlagen van bepaalde 
ondernemingskosten.. Nieuwe faciliteiten hebben alleen bestaansrecht als zij, rekening houdend met 
dee kosten van het instandhouden van de nieuwe faciliteit, voor de samenleving een vooruitgang 
betekenenn ten opzichte van de oude situatie. Dit impliceert dat elke samenleving een andere ontwik-
kelingg kent van zijn faciliteiten, al naar gelang de ondernemingsactiviteiten behoeften oproepen. 
Daarmeee is de institutionele ontwikkeling een uiting van economische groei van een samenleving, 
wantt een weerspiegeling van voordelen ten opzichte van een oude situatie. 

Naastt deze economische drijfveren zijn er natuurlijk diverse andere drijfveren die mensen leiden 
tott het ontwikkelen van nieuwe faciliteiten zoals infrastructuur en ondersteunende dienstverlening. Zij 
kunnenn op humanitaire gronden worden ondernomen of voor het verkrijgen van meer macht of 
aanzien.. Een voorbeeld is de bouw van arbeiders-woningen door sociaal liberalen aan het einde van 
dee 19e eeuw. In dat geval draagt de ondernemer van de faciliteit zelfde kosten (een inspirerend werk 
overr de drijfveren is Wennekes 1993). We zullen zien dat de individuele impulsen tot het ondernemen 
vann nieuwe activiteiten en dus faciliteiten in de tweede helft van de 19e eeuw steeds sterker werden. 

33 In de historische literatuur bestaat onenigheid over het bestaan van het gebrek aan ondernemingsgeest 
enn de mogelijke redenen daarvoor. Er zijn ook auteurs die menen dat er geen gebrek aan onderne-
mingsgeestt was (bijv. Jonker 1996). Sommigen beweren dat de handelsgeest de overhand had en er 
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eenn afkeer bestond van industrie in het algemeen. Immers: de handel had Nederland ooit groot 
gemaakt,, dus ondernemers moesten terug naar die normen, dan zou alles weer goedkomen. Anderen 
wijzenn op de slechte omstandigheden in infrastructuur (Van Dillen, 1949, 21; de Jonge 1971, in: Bos 
1976,, 185). Brugmans verklaart het met het verlies van de internationale stapelmarkten en de herori-
ëntatiee op binnenlandse markten, alsook de traditionele gerichtheid van de bezittende klasse en de 
verwaarlozingg van infrastructuur over land, doordat Nederland rijk was aan waterwegen (1983, 213). 
Wee onderzoeken deze oorzaken of redenen niet en gaan er niet vanuit dat er een gebrek aan onder-
nemingsgeestt was. 

44 Napoleon was ervan overtuigd dat er veel geld over was in Holland. De bestuurders van de Bataafse 
Republiekk in Den Haag hebben dit geld echter niet. Fritschy en Van der Voort (1994, 10) melden 
bijvoorbeeld:: "Maar omdat de financiële behoeften, mede ten gevolge van het bondgenootschap met 
Frankrijkk en de oorlogssituatie, deze inkomsten niet alleen verre overtroffen, maar ook een dringend 
karakterr hadden, waren al voorafgaand aan de eerste begroting van uitgaven voorstellen gedaan (...) 
omm in de enorme tekorten te voorzien." Er wordt een staatslening uitgeschreven van 30 miljoen tegen 
eenn rente van 14 8/9 %. Pas later wordt duidelijk dat de nationale schuld niet is verminderd maar juist 
toegenomenn van ƒ 1725 miljoen in 1814 tot ƒ 2250 miljoen in 1839 (t.a.p., 16). Overigens is juist in 
dee Bataafse tijd naar Frans voorbeeld bijvoorbeeld een rechtssysteem ingevoerd dat is behouden. Het 
Koninkrijkk Holland en het Koninkrijk der Nederlanden hebben in die zin ook geprofiteerd van de 
Fransee bezetting. 

55 Voor een meer uitgebreide bespreking van de Nederlandse industrie tot 1844 zie bijvoorbeeld 
Griffithss (1981), in Algemene Geschiedenis der Nederlanden deel 10. 

66 De eerste stoomspinnerij dateert van 1830, de eerste stoomweverij van 1846 (Boot 1935). Van 
Vlissingenn gebruikte stoomkracht voor de reparatie van houten schepen sinds 1827 in de voorloper 
vann Werkspoor, hij bouwde ijzeren schepen vanaf 1845. 

77 De Industriële Revolutie werd ontketend in Engeland door twee uitvindingen: de schietspoel en de 
stoommachine.. De textielindustrie was de eerste industrie die profiteerde. 

88 Een wet op bescherming van innovaties kan als doel hebben het stimuleren van uitvindingen. Als het 
doell  daarentegen is de markt in hoog tempo te ontwikkelen, kan men overwegen of de diffusie van 
innovatiess meer economisch voordeel oplevert dan het isoleren van innovaties. In deze tijd waren de 
impulsenn voor vernieuwing reeds groot door de mogelijkheden van de Industriële Revolutie. De 
regering-Thorbeckee hoefde zich geen zorgen te maken over een mogelijk gebrek aan uitvindingslust. 
Dee afschaffing van het patentrecht was voor de markt als geheel in die periode dan ook gunstig. 
Bovendienn profiteerden zij die innovaties als eerste doorvoerden het meeste door een voorsprong in 
marktaandeel.. Dat deze eerste zet niet altijd werd gedaan door de uitvinders, blijkt bijvoorbeeld uit de 
actiee van Van den Bergh en zijn marktleiderschap in Engeland (zie verder de case studie over Van 
denn Bergh). 

99 "Impuls" wordt hier inderdaad bedoeld als een kracht die personen aanzet vernieuwingen door te 
voerenn die de economie vooruit heipen; zoals bedoeld door North en Thomas, zie noot 2. In deze 
liberalee omgeving kregen individuen de kans te profiteren van eigen initiatieven, die tevens de 
samenlevingg baatten. 

100 De impuls wordt voor een groot deel gecompenseerd door een neergang in de (prijs)conjunctuur in 
geheell  Europa, wat later het dalende deel van de Kondratieff golf wordt genoemd. Vanaf 1873 daalt 
hett prijspeil in Nederland; dit gaat door tot 1895. Een eerste oorzaak van de prijsdaling is de enorme 
dalingg in transportkosten door de nieuwe stoomvaart en de verbeterde spoorverbindingen. Een tweede 
hieraann gelieerde oorzaak is de malaise in de traditionele landbouwmarkten; nieuwe markten 
profiterenn juist. Zowel in Amerika als in Rusland worden nieuwe landbouwgronden ontgonnen. De 
nieuwee spoorwegnetten en de nieuwe scheepvaart met stoomschepen kunnen deze producten vervoe-
renn voor de internationale handel. De markt voor landbouwproducten, vooral graan, wordt hierdoor 
overspoeld,, wat resulteert in prijsdalingen. Later gebeurt hetzelfde met suiker. Een soortgelijk maar 
minderr ernstig effect treedt op in de markt voor boter, die hevige concurrentie gaat ondervinden van 
dee nieuwe margarines die begin jaren zeventig worden ontwikkeld en geproduceerd. De kosten- en 
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prijspeildalingg vraagt om aanpassingen en herstructureringen bij traditionele ondernemers, maar biedt 
ookk kansen. Sommige ondernemers komen ernstig in problemen, anderen profiteren. 

Wanneerr vanaf 1865 agenten van DNB in den lande worden aangesteld, schrijven zij jaren 
achtereenn dat het prijspeil en de rente weer zijn gedaald, maar dat zij binnenkort een stijging ver-
wachtenn - ten onrechte. In Twente vinden we die boodschap al in de jaren zestig, wanneer "het 
afgelopenn jaar aan menig Twentsch fabrijkant verliezen heeft berokkent" (DNB HA 99-124.1-
hal.2/64).. Ook in Rotterdam wordt al in de jaren zestig opgetekend dat de economische toestand 
lustelooss is; dit herstelt zich beginjaren zeventig na de Frans-Duitse oorlog, om weer te verslappen in 
18766 (DNB HA 99-41-ha 1.2/45 en 99-189-ha 1.2/79). De dienstverlening van de agenten hangt 
natuurlijkk samen met de economische activiteit en volgens hun rapportage was die niet bijzonder 
levendig.. Dat klagen was ook in hun eigen belang: regelmatig moet een agent zijn eigen bestaansrecht 
verdedigenn door te wijzen op goede vooruitzichten, die echter - naar zijn idee en buiten zijn 
verantwoordelijkheidd - lang uitblijven. Van een malaise is geen sprake: de resultaten zijn "niet 
ongunstig",, "de nijverheid gaat niet merkbaar vooruit" of dergelijke bewoordingen. Jaar op jaar wordt 
eenn opleving verwacht, jaar op jaar wordt de "opgewektheid teleurgesteld", er komt "geen verande-
ringg in de gedrukten toestand", "de hoop dat de depressie zou keren bleek ijdel" (DNB HA 99-189-ha 
1.2/79).. Echt goed gaan de zaken niet, en de hoop op winst lijk t in bepaalde regio's zelfs in de loop 
vann de jaren negentig ijdel te zijn (DNB HA 99-218.1-ha 1.2/86). In 1898 wordt het optimisme wel 
bewaarheid. . 

Voorr Nederland en Duitsland is de depressie minder ernstig dan elders. Duitsland heeft na de 
Vredee van Versailles in 1871 5 miljard Franc aan oorlogsbetalingen ontvangen van Frankrijk. De 
drangg om dit geld uit te geven resulteert in de Gründergolf. De nieuwe infrastructuur in Nederland 
heeftt de handel met Duitsland eenvoudiger en goedkoper gemaakt (hierover meer in 3.1.2). Het 
verliess van de stapelmarkten in de 18e eeuw wordt hierdoor niet langer als een problematische erfenis 
ervaren.. Behalve dit achterland heeft Nederland nog een markt die geen last heeft van de depressie: 
Nederlandss Indië. De opheffing van het Cultuurstelsel in de jaren zestig (met uitzondering van koffie) 
heeftt tot grote ondernemingsactiviteit geleid in de Gordel van Smaragd, aanvankelijk vooral in 
rietsuikerr en later in tabak. 

111 Maddison gebruikt de in 1995 beschikbare data-sets uit het Nationale Rekeningen project van Smits, 
Horlingss en Van Zanden. 

122 De belangrijkste invoerproducten zijn suiker (ongeveer 13%), koffie (8%), garen (9%), granen (13%), 
katoen,, katoenmanufacturen, wolmanufacturen, rijst, hout, zaden (voor olie), indigo, tabak, 
zijdemanufacturen,, goud en zilver, ijzer, steenkool, zijde, tin, wijn, thee, specerijen en huiden. De 
belangrijkstee uitvoerproducten zijn behalve doorvoer van bovenstaande alle bewerkte producten: 
boter,, kaas, slachtvee, vlas, wolmanufacturen, meekrap, zijdemanufacturen, gedistilleerd, drogerijen 
enn zaden. 

133 Spoorwegen werden gebouwd sinds 1839 (de lijn Haarlem Amsterdam). 
144 De diligence was een publiek vervoermiddel, tevens postkoets. 
155 Jonker (1996, 30) laat zien dat informatie aangaande verhandelde effecten in de 19e eeuw snel in de 

prijzenn (of handelsvolume) tot uiting kon komen, omdat de meeste makelaarskantoren minder dan 
"vij ff  minuten gaans" van het Damrak waren gevestigd. 

166 Dat ondernemers van overal in het land elkaar nu bereiken blijkt bijvoorbeeld uit de groei en de 
diversiteitt van de groep vennoten van de Twentsche Bankvereeniging: honderden zakenlieden uit het 
helee land uit zeer verschillende bedrijfstakken. 

177 Uit de overzichten van Van Nierop en Baak vanaf 1882 lijken de meeste ondernemingen ongeveer 
80%% van het totale vermogen uit eigen vermogen te halen. Vóór 1882 noemen verscheidene bedrijfs-
studiess het belang van eigen vermogen, bijvoorbeeld Van Schelven (1984), Van Zanden (1987), Van 
denn Eerenbeemt (1987, XI), Van Hooff (1990, Muntjewerff 1993. Voorzover deze studies cijfermate-
riaall  bevatten, van veelal grotere ondernemingen, is het aandeel eigen vermogen meer dan 65%. 

188 De boeken van Van Nierop en Baak bevatten de rapportages van de naamloze vennootschappen in 
schijnbaarr willekeurige volgorde. Het boek van 1910 bevat bijvoorbeeld 7486 rapportages. Argu-
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mentenn van tijd en doelstelling hebben ons beperkt tot indrukken. We hebben geen statistisch onder-
zoekk uitgevoerd met de boeken. Het materiaal is wel geschikt voor nader (statistisch) onderzoek naar 
vermogensstructuren,, alsook naar bijvoorbeeld dividendbeleid. 

199 De financiering van projecten in infrastructuur bestaat meestal uit publiek geplaatste obligatielenin-
gen;; de projecten variëren van heel klein (bijvoorbeeld de paardentram Enkhuizen-Hoogkarspel voor 
ƒƒ 50.000) tot heel groot (zoals een stoomvaartlijn voor ƒ 9 miljoen in 1883, of de Hollandsche IJzeren 
Spoorwegg Maatschappij voor ƒ 12 miljoen in 1893). De spoorwegen worden al vanaf het begin (jaren 
dertig)) met een enorm kapitaal aan obligaties gefinancierd: de verhouding EVA/V in de sector was in 
dee jaren tachtig gemiddeld 1/1 of nog lager (Van den Broeke 1985, 151 e.v.). 

200 Overigens is er geen sprake van een werkelijke mismatch; het netto werkkapitaal blijf t meestal zeer 
positief.. Er zijn veel minder liquide middelen beschikbaar dan voorheen; daar moet men aan wennen. 

211 Zij die wel menen dat er wel een financieringsprobleem was in de eerste helft van de 19e eeuw, 
wordenn verwezen naar Jonker (1996). 

222 Bijvoorbeeld rondom Stork en Van Marken, beide gesteund door Mees, ten behoeve van machine- en 
oliefabriekenn in het hele land (De Jonge 1968, 312). 

233 We hanteren de schattingen van Verstegen. Een andere schatting voor het effectenbezit in 1895 zou 
zijnn / 2,3 miljard. De Jong (1967, deel III , 377) meldt dat het ƒ 500 a 600 miljoen meer was dan in de 
jarenn zestig, wat door Kymmell (1992, 84) op basis van Verrijn Stuart (1888) was geschat op ƒ 1,8 
miljardd en door Verstegen op / 1,7 miljard. 

244 De primaire bron voor De Jonge, "Overzigt NV 1881" verschilt onzes inziens van zijn tabel NV's. 
Wee kunnen het verschil nog niet verklaren. Deze studie dient "slechts" als indicator van de mate van 
externee financiering in de loop van de periode. Het gevonden verschil vraagt echter om nader onder-
zoek. . 

255 De familie (Fentener) Van Vlissingen is een van de eerste industriële families van ons land, reeds 
sindss de jaren twintig. Zie noot 6. 
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44 De aanbieders van vermogen 

4.00 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk beschrijven we de aanbodzijde van de gehele primaire vermogensmarkt, met 
specialee aandacht voor de plaats van de banken daarin. We trachten te bepalen in hoeverre de in 
hoofdstukk 2 gesuggereerde voordelen uit schaal, efficiëntie, diversificatie of reputatie werden 
behaald.. In de eerste plaats kijken we naar concentratie en schaal: welke financiers of beleggers 
verzameldenn zich waar en hoe? In de tweede plaats richten we de blik op specialisatie: welke 
contractenn werden verhandeld, hoe werden prijzen gezet, hoe werd informatie gepubliceerd? In 
dee derde plaats staan we stil bij de risico's: welke risico's waren relevant, hoe werden risico's 
gedeeldd of verdeeld en vergoed? Een vierde aspect - de reputatie van de financiers, die is af te 
lezenn uit historie en aanzien - hangt samen met alle voorgaande aspecten; we zullen er in dit 
hoofdstukk regelmatig op terugkomen. 

Wee onderscheiden markten en banken, gebaseerd op het onderscheid directe en indirecte 
financiering.. Paragraaf 4.1 gaat over de directe financieringsrelaties op financiële markten: de 
beslotenn kapitaalmarkt en de open markt, alsook de prolongatiemarkt. Vervolgens brengen we 
inn 4.2 het belangrijkste object van onderzoek van deze studie te berde: het bankwezen. In de 
casee studies zal een gedetailleerd beeld van de rol van banken in specifieke financieringsrelaties 
wordenn gegeven. Eerst geven we in dit hoofdstuk een algemeen beeld van hun activiteiten en 
hunn positie in de financiële sector. Daartoe beschrijven we eerst de verschillende soorten 
intermediairss die er vóór 1860 waren, dan de moderne bancaire visies van de jaren zestig en als 
laatstee de globale ontwikkeling van het moderne bankwezen in de 19e eeuw. De banken die de 
hoofdroll  spelen in de case studies behoren tevens tot de meest belangrijke banken van die tijd, 
waardoorr hun ontwikkeling een beeld geeft van de algemene bancaire ontwikkeling. Zij zullen 
alss illustratie dienen bij de cijfermatige beschrijving van de bancaire ontwikkeling in Nederland 
(voorr de behandeling van de gehele bancaire sector zie Kymmell 1992 en 1996). We eindigen 
mett een evaluatie van de beschikbare financieringsalternatieven voor de ondernemers in de 
jarenn waarin onze cases spelen. 

4.11 De financiële markten 

Inn deze paragraaf geven we een beeld van de financiële markten in Nederland in de tweede helft 
vann de 19e eeuw. Ten behoeve van het overzicht bespreken we in drie afzonderlijke paragrafen 
dee besloten kapitaalmarkt, de open kapitaalmarkt gereguleerd door de Vereniging voor de 
Effectenhandell  en de prolongatiemarkt. De kaders aan het einde van de subparagrafen vatten 
samen. . 
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4.1.11 De besloten kapitaalmark t 

ConcentratieConcentratie en schaal 

Dee grootste financiers van het Nederlandse bedrijfsleven voor 1860 zijn de ondernemers zelf en 
hunn directe familie. Verder zijn er renteniers, handelshuizen, bankiers voor wisselkrediet op de 
goederenmarktenn en kassiers voor een eventueel korte termijn voorschot. Vóór 1860 bestaan de 
financiëlee markten uit netwerken van deze personen, die voor hun handel in financiële titels 
bijeenkomenn op de meest voor de hand liggende plaatsen: daar waar ook goederen worden 
verhandeld.. Bemiddelaars zijn de handelshuizen, internationale bankiershuizen, die vooral een 
functiee hebben in het internationale betalingsverkeer en de wisselhandel, en de kassiers. De 
onderlingee financiële verwevenheid van ondernemers en ondernemersfamilies is een normaal 
verschijnsel;; de genoemde intermediairs zijn spelers in de marge van de 
ondememingsfinanciering.. Ondernemingsfinanciering is een zaak van individuele personen. 
Vermogenn wordt alleen verschaft aan bekenden. Reputatie van personen is het grootste goed.27 

Dee beleggers zijn nauwelijks georganiseerd en zij komen uit alle bedrijfstakken waar ooit veel 
geldd was verdiend. De effectenhandel is in zekere zin wel georganiseerd, door enerzijds het 
bestaann van faciliteiten op markten en anderzijds het grote aanbod van commissionairs in 
effecten.. De commissionairs in den lande hebben contact met de commissionairs van 
Amsterdamm en Rotterdam, verenigd in een aantal concurrerende Effectensociëteiten. Er zijn in 
18611 610 commissionairs (voor naar schatting 150.000 effectenbezitters), van wie er 491 in 
Noord-- en Zuid-Holland zijn gevestigd (Kymmell 1992, 83). In Amsterdam houden ook 
bankiersfirma'ss en handelshuizen zich bezig met de effectenhandel en de emissie van effecten. 
Hieronderr zijn enkele buitenlandse huizen die zich vooral bezighouden met de emissie en 
handell  van buitenlandse effecten. In de jaren vijfti g trekken verscheidene buitenlandse huizen 
zichh terug uit Amsterdam (De Jonge, in: Wieringa 1967, 89). Door het noodzakelijke maar 
kostbaree gebruik van de telegraaf bij de effectenhandel worden de minder efficiënte 
effectenhuizenn uit de markt geprijsd. Van Dillen (1949, 22) merkt op dat daardoor alleen de 
joodsee huizen overbleven. Waarschijnlijk bleven alleen de zeer gespecialiseerde en bekwame 
huizenn over die met lage marges konden werken, zoals Lipmann, Wertheim en Raphael. De 
buitenlandsee huizen hadden met de komst van de telegraaf niet langer een filiaal ter plekke 
nodigg en konden volstaan met een agent. De commissionairs maken hun inkomen vooral door 
dagelijkss de markt te observeren, alle informatie als eerste te beluisteren en het koop- en 
verkoopgedragg van hun cliënten goed te bestuderen: daarmee kunnen ze informatie combineren 
enn succesvol speculeren. De telegraaf verbetert deze manier van werken aanzienlijk. De 
ingebruiknamee van de transatlantische telegraafverbinding met New York in 1870 is een extra 
impulss voor de markt. De bekende beurshandelaar Crommelin, ervaren sinds 1820, verzucht dat 
zijnn beproefde manier van handelen in effecten niet langer mogelijk is met de nieuwe 
informatietechnologiee (Jonker 1996, 33940). 
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Err zijn twee financiële centra: Amsterdam en Rotterdam. In de provincies bestaan de 
goederenmarkten,, waar men kan profiteren van de concentratie van vele handelaren en kopers 
opp een plek. Grote financieringsbedragen moeten echter in Amsterdam of Rotterdam worden 
gehaaldd - als ondernemers ze niet binnen de familiekring kunnen krijgen. In Amsterdam 
opererenn verschillende financieel intermediairs op de markten: niet alleen de banken van de 
handelsbeurzen,, maar ook makelaars en handelshuizen die zich toeleggen op financieringen. De 
handel,, dus ook de handel in effecten, vindt plaats op straat en op plaatsen waar voor een ander 
doell  een markt is georganiseerd - goederenmarkten en veilingen. In Amsterdam is dit rond 
Damrakk en Dam. De concentratie op veilingen heeft als groot voordeel dat vergelijking met 
anderee producten en projecten mogelijk is: de resultaten van die vergelijking worden in de 
Prijscourantenn weergegeven. De veilingen worden elk kwartaal gehouden, waardoor ook de 
"onderkantt van de markt" open wordt gehouden. In Amsterdam is de continue handel in 
effectenn geconcentreerd rond de beurs op de Dam, waar een effectenhoek is. Daarnaast vindt 
menn er de prolongatiemarkt. In Rotterdam is er relatief weinig handel in effecten, maar 
voldoendee om er continue telegraafverbindingen mee aan te houden zodra dat mogelijk wordt. 

Hett aantal effectenbezitters - kapitalisten of renteniers genoemd - rond 1860 wordt door 
Kymmelll  (1992, 84) geschat op 150.000 mensen, zo'n 4% van de bevolking (totaal ongeveer 
3,55 miljoen mensen), met een gemiddeld effectenvermogen van ƒ 12.000 (schatting uit Verrijn 
Stuartt 1888).28 Van het totaalbedrag aan vermogen op deze markt - dus ƒ 1,8 miljard in 1860 -
wass volgens de studie van Verrijn Stuart bijna tweederde belegd in binnenlandse fondsen, 
inclusieff  overheidsschuld, en eenderde in buitenlandse fondsen (ook meestal staatspapier of 
infrastructuurprojecten).. Een andere schatting van Kymmell is gebaseerd op de samenstelling 
vann 200 Amsterdamse nalatenschappen tussen 1855 en 1875. De effectenportefeuilles in deze 
nalatenschappenn bestaan voornamelijk uit obligaties, waarvan 40% buitenlandse obligaties 
(t.a.p.).. Ook Verstegen (1996) heeft zijn schattingen gebaseerd op nalatenschappen, 
gecombineerdd met nationale gegevens uit de Handelingen der Staten Generaal. Hij schat het 
totalee effectenbezit in 1865 op ƒ 1,7 miljard, waarvan 53% binnenslands was belegd en 47% in 
hett buitenland. 

Dee 1,8 miljard effectenbezit van de kapitalisten is vele malen groter dan het beschikbare 
vermogenn van de banken in die tijd. Kymmell schat het gezamenlijk vermogen van de banken 
inn de periode 1861-1865 op bijna 50 miljoen gulden (Kymmell 1992, 131). Het bezitten van 
effectenn is in Nederland een populaire vorm om geldoverschotten vast te leggen, omdat effecten 
ookk kunnen worden gebruikt als onderpand voor het verkrijgen van kredieten. 

Specialisatie Specialisatie 
Dee Nederlandse kapitaalmarkt dient vooral de Nederlandse beleggers. Zij beleggen in binnen-
enn buitenlandse overheidsfondsen en enkele Nederlandse bedrijven. Voor buitenlandse 
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bedrijven,, beleggers of intermediairs heeft de Nederlandse markt weinig waarde. Er zijn wel 
correspondentschappenn gevestigd in Amsterdam voor buitenlandse huizen maar die houden 
zichh vooral bezig met de handel in de effecten uit hun moederland en het plaatsen van grote 
fondsenn bij internationale syndicaten. Voorzover er al buitenlandse huizen actief waren, trekken 
zijj  zich bovendien in de jaren vijfti g terug uit Amsterdam (De Jonge, in: Wieringa 1967, 89; De 
Vriess 1976, bijlage II en III) . De veruit belangrijkste markt in die jaren is Londen, om twee 
redenen.. Ten eerste is in dit deel van Europa de Gouden Standaard ingevoerd. In feite is dit 
echterr een Sterling Standaard: vaste wisselkoersen ten opzichte van het pond sterling. Ten 
tweedee is de geldmarkt in Londen zo groot dat er zeer gemakkelijk kort geld kan worden 
opgenomenn en uitgezet, wat het bestaan van de Sterling Standaard alleen maar versterkt. Het 
gemakk waarmee internationaal betalingsverkeer kan worden gladgestreken in Londen, maakt 
dezee markt aantrekkelijk voor een grote regio (Kymmell 1992, 48). De liquiditeit van de markt 
inn Londen was hoger dan in Amsterdam. De faciliteiten op de Nederlandse markt zijn wel 
voldoendee ontwikkeld: door de vanzelfsprekendheid van internationale handel waren de wissel-
enn geldmarkt goed ontwikkeld, een noodzakelijk smeermiddel voor alle deelnemende 
marktpartijen.. De telegraafverbinding met de markt in Londen maakt het mogelijk ook in 
Amsterdamm van de Londense markt te profiteren. Vanaf 1870 profiteert Amsterdam, 
bijvoorbeeldd door arbitrage, bovendien van de telegraafverbinding met New York. 

Inn Amsterdam worden vooral buitenlandse fondsen op de beurs verhandeld. De overmaat aan 
buitenlandsee fondsen op de beurs heeft te maken met een minimaal noodzakelijk volume en een 
specifiekk informatieprobleem, maar ook met het voorgeschreven minimale aandelenkapitaal van 
ƒƒ 500.000. Alleen fondsen waarvan voldoende effecten in omloop waren, waren geschikt voor 
dagelijksee handel. Daarom waren (grote) spoorwegfondsen en handelsmaatschappijen wel 
genoteerdd en (kleine) industriële fondsen niet. Het informatieprobleem was een tweede factor. 
Dee informatie over buitenlandse fondsen bereikt beleggers moeilijker dan informatie over 
binnenlandsee fondsen. Als er informatie vrijkomt over buitenlandse fondsen, komt die in 
Nederlandd bovendien met vertraging aan. Om verliezen nog enigszins te voorkomen zorgen 
beleggerss - of hun commissionairs - ervoor dat zij dichtbij de beurs blijven. De concentratie 
vann de handel van deze fondsen op de beurs maakt informatie-overdracht en onmiddellijk 
noodzakelijkee actie gemakkelijker. Voor de binnenlandse fondsen is informatie-overdracht 
gemakkelijker,, ten eerste doordat nieuwe informatie minder vertraagd de financiers bereikt, 
maarr vooral doordat de partijen elkaar persoonlijk beter kennen. Concentratie van de 
effectenhandell  is voor binnenlandse fondsen minder noodzakelijk. De handel in buitenlandse 
fondsenn vond daarom meer geconcentreerd plaats dan de handel in binnenlandse fondsen. 

Hett concept Prijscourant werd in de 16e eeuw al ontwikkeld voor de goederen die op een 
desbetreffendee markt werdenn aangeboden; de vroegste Prijscourant voor effecten die we kunnen 
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vindenn dateert van 1626 (NEHA ams.1.01 fol.B). Dankzij de Prijscouranten was informatie 
overr prijzen op deze markten voor iedereen beschikbaar. 

Eenn beschrijvend overzicht van in Amsterdam ter beurze verhandelde effecten is geschreven in 
18644 (Dinger 1864, NEHA). De staatsschuld bedraagt in dat jaar ƒ 1 miljard, gefinancierd met 
staatspapierr "Nederlands Werkelijke Schuld" (verder: NWS), dat gemiddeld ongeveer 3% rente 
geeft;; er bestaat papier van 2,5 tot 4%. Buitenlandse effecten zijn goed verhandelbare 
(staats)schuldenn van 25 debiteuren uit 19 landen: Rusland, Oostenrijk, de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika,, Engeland, België, Frankrijk, Polen, Denemarken, Pruissen, Spanje, alsook de 
Zuid-Amerikaansee landen Mexico, Brazilië, Peru en Colombia. Verder wordt schuldpapier 
verhandeldd van enkele Europese steden (Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse), Amerikaanse 
spoorwegenn en Amerikaanse banken. De gemiddelde rente op deze effecten is 5 of 6%. 
"Particulieree negotiatiën", ofwel binnenlandse effecten geven 5 a 6%.29 

Dee binnenlandse effecten ter beurze bestaan in 1864 - behalve uit NWS-papier - uit: 
(tussenn haakjes een benadering van het totaal uitstaand kapitaal in miljoenen guldens) 

aandelenaandelen in obligaties of schuldpapier in 
Dee Nederlandsche Bank (15) Entrepotdok (3) 
Nederlandschee Handelsmaatschappij (30) NHM (5) 
Nederlandschee Rijn-Spoorweg (24) NRS (9 en 4,8) 
Hollandsenn IJzeren Spoorwegmij (6,5) HIJSM (7) 
Ned.. Centraal Spoorwegmij (5) NCS (4) 
Ned.. Crediet- en Depositobank (10) Stad Amsterdam (21) 
Alg.. Mij Handel en Nijverheid (40) 
Nederlandsenn Indische Handelsbank (12) 
Rotterdamschee Bank (5) 
Handelsvereenigingg Rotterdam (10) 
Europeann Bank Ltd. (12) 
Tabell  4.1 geeft een idee van de ontwikkeling van het aantal verhandelde fondsen op de beurs. 
Inn de jaren tachtig groeit de beurshandel sterker. Er zijn drie oorzaken voor deze groei. Ten 
eerstee wordt de handel vereenvoudigd met het streven naar regulering en (verdergaande) 
standaardisering.. Ten tweede is het doorgeven van informatie en opdrachten eenvoudiger met 
dee moderne communicatiemiddelen (nu ook de telefoon). De eerste twee factoren verlagen de 
transactiekostenn van de effectenhandel ter beurze tot onder het kostenniveau van de 
"verspreide""  handel op veilingen. Ten derde kiezen groeiende ondernemingen steeds vaker 
voorr de NV-vorm (zie hoofdstuk 3). Desalniettemin is de incourante markt vele malen groter in 
aantall  effecten. Het aantal effecten dat in het Amsterdamsen Effectenblad komt maar dat niet 
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genoteerdd is, bevat in 1875 zo'n 100 titels, waarvan meer dan de helft buitenlandse. In 1900 
wordenn ongeveer 1500 Nederlandse en 600 buitenlandse titels genoemd. 

Tabell  4.1 Aantallen genoteerde titels op de Amsterdamse markt, op basis van het Amsterdamsen 
Effectenbladd (GAA W72), Jaarverslagen van de Vereniging en het beurscomité en De Vries 
(1976) ) 

jaar r 

1855 5 

1865 5 

1875 5 

1880 0 

1885 5 

1890 0 

1895 5 

1900 0 

Ned.. noteringen in 
Amsterdamsen n 
Effectenblad d 

16 6 

20 0 

50 0 

66 6 

134 4 

188 8 

232 2 

314 4 

Ned.. Ind. 
titels s 

11 1 

17 7 

55 5 

92 2 

165 5 

buitenlandse e 
titels s 

80 0 

80 0 

200 0 

222 2 

281 1 

368 8 

458 8 

531 1 

totaall  aantal opgenomen 
fondsenn in Prijscourant 
volgenss De Vries 

319 9 

457 7 

645 5 

810 0 

1066 6 

ToelichtingToelichting bij tabel 4.1 
Nederlandsee noteringen zijn titels waarvan de dagelijkse prijsontwikkeling op het voorste blad 
vann de Prijscourant verscheen; dit waren vooral Nederlands Werkelijke Schuld (NWS), het 
staatspapier,, gemeenteleningen, spoorwegmaatschappij titels en aandelen of obligaties van de 
NHM. . 
Buitenlandsee titels zijn vooral staatsleningen en enkele stadsleningen uit Europa, Noord- en 
Zuid-Amerikaa en Rusland, verder Russische en Amerikaanse spoorwegmaatschappijen. 
Incourantee titels zijn (vooral binnenlandse, industriële) effecten die op veilingen of elders niet 
dagelijkss werden verhandeld. 

Vóórr 1900 zijn de meeste effecten obligaties of dergelijk schuldpapier. Gefinancierd worden 
statenn en steden, infrastructurele projecten en sporadisch industriële of handelsondernemingen. 
Sommigee projecten - er zijn er altijd wel een of twee voorhanden - worden met aandelen 
gefinancierd,, bijvoorbeeld de aanleg van Amstelveense Weg. Voor de financiering van 
Assurrantiemaatschappijenn zijn aandelen het meest gangbaar. Het valt op dat deze titels bijna 
nooitt worden genoteerd; dit geldt ook voor gas- en waterleidingfabrieken. Blijkbaar voldoet de 
beslotenn markt voor deze ondernemingen. Met de opkomst van de NV-vorm wordt het aandeel 
inn de Prijscourant een normaler verschijnsel, al blijf t de obligatie het beeld tot de eeuwwisse-
lingg domineren. Het ligt ook voor de hand dat nieuwe ondernemers voor externe financiering 
aansluitenn bij wat de beleggers in de markten gewend zijn: publieke leningen worden dus het 
meestt populaire financieringsinstrument. 
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Dee prijzen van de effecten worden vastgesteld door commissionairs, makelaars en dergelijke 
intermediairss op de markt. Zij bepalen de prijzen aan de hand van de vraag een aanbodhoe-
veelhedenn die zij moeten verwerken. De afgesproken prijzen publiceren zij in de 
Prijscouranten.. Het aantal commissionairs en makelaars - meer dan 600, voor 150.000 
beleggerss - geeft aan dat bemiddeling ter beurze een lucratieve bezigheid was. Het 
informatievoordeell  uit de positie van intermediair ter beurze was waarschijnlijk aanzienlijk. 
Nieuwee informatie bereikt als eerste de centra Amsterdam en Rotterdam, de plaatsen waar de 
meestee intermediairs opereren. De intermediairs profiteren van deze informatievoorsprong. De 
beleggendee kapitalisten houden deze centra in de gaten, al vindt overdracht van informatie 
meestall  plaats per brief, wat lang kan duren, of per telegraaf, wat kostbaar is en hoge omzetten 
vereist.. Voor de grote huizen weegt de winst uit een informatievoorsprong op tegen de kosten 
vann communicatie per telegraaf. De Prijscouranten voor effecten komen in de eerste helft van 
dee 19e eeuw wekelijks uit, soms drie keer per week, en vanaf 1848 dagelijks in Amsterdam. 
Zoalss gezegd zijn er verschillende Prijscouranten voor verschillende producten. Daarnaast zijn 
err verschillende intermediairs die een eigen prijscourant voor effecten uitgeven. 

Risico Risico 
Vann de zogenoemde kapitalisten is gezegd dat zij niet altijd betrokken waren bij de 
ontwikkelingg van het Nederlandse bedrijfsleven (bijv. Bosch 1948, Brugmans 1983). Dit zou 
dee gehele 19e eeuw zo geweest zijn. Door sommigen is gesuggereerd dat zij vooral 
geïnteresseerdd waren in vastrentende, solide, verhandelbare fondsen. Dergelijke beleggers 
warenn er wel, maar er zijn ook groepen beleggers bekend die zeer betrokken waren bij hun 
eigendom,, bijvoorbeeld de honderden aandeelhouders van de Koninklijke Fabriek van Van 
Vlissingen.. Recent onderzoek toont aan dat het rendement op Nederlandse industriële fondsen 
lagerr of nauwelijks hoger lag dan het rendement op (binnen- en buitenlands) staatspapier: de 
risicopremierisicopremie was hooguit 1,5% (Amsterdamsen Effectenblad; Overzigt NV 1881; Verstegen 
1996,, 87-88 en tabel 2.7).30 In dat geval is het een rationele keuze van de beleggers eerder te 
kiezenn voor het meer bekende en verhandelbare staatspapier dan voor de illiquide en onzekere 
industriëlee fondsen. In de Prijscouranten vinden we ook voornamelijk vastrentende staats- en 
gemeente-financieringenn en infrastructurele projecten, in elk geval veel meer dan industriële 
titels.. Dat komt echter door de impliciete voorwaarden die golden voor notering: een minimaal 
geplaatstt bedrag, liquide handel, voldoende volume, voldoende continue handel voor de 
prijsvorming.. Dat beleggers niet geïnteresseerd zouden zijn in industriële fondsen kan niet 
wordenn gestaafd. 

Dezee beleggers hebben een voorkeur voor vaste rentevergoedingen, wat niet hetzelfde was als 
risicovrijerisicovrije vergoeding: zij lopen vaak een hoog krediet- en marktrisico, maar laten zich 
daardoorr niet leiden in hun keuzes (Bosch 1948, 12-13 en 15 e.v.). Liquideerbaarheid op korte 
termijnn resp. verhandelbaarheid was een andere uitgesproken voorkeur (t.a.p., 17). Een derde 
kenmerkk van de Nederlandse beleggers is een spreiding van de aanwendingen: "niet alle eieren 
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inn een mandje". Dezelfde voorkeuren, vaste vergoedingen, verhandelbaarheid en spreiding 
blijkenn overigens overal ter wereld waar te nemen (Baskin 1988). 

DeDe kapitaalmarkt in de jaren zestig 
OpenbareOpenbare dagelijkse handel in effecten vindt in de jaren zestig van de vorige eeuw plaats in het 
centrumcentrum van Amsterdam en Rotterdam, op de handelsbeurs maar ook daarbuiten. Incourante 
handelhandel vindt plaats op veilingen. De Nederlandse markt dient vooral Nederlandse aanbieders 
vanvan kapitaal: er is hooguit een tiental buitenlandse effectenhuizen actiefin Amsterdam, van de 
bijnabijna 500 huizen in totaal. Door de telegraaf kunnen buitenlandse huizen volstaan met een 
agentagent of correspondent in de stad. Nederland kent naar schatting ruim 150.000 
effectenbezitters,effectenbezitters, met een totaal kapitaal in effecten van f 1,7 miljard in 1865. Daarvan 
beleggenbeleggen zij iets minder dan de helft (ongeveer 130 titels) in buitenlands staats- en stadspapier 
enen enkele spoorwegmaatschappijen (couponrente 5 a 6%); iets meer dan de helft beleggen zij 
binnenslands.binnenslands. De binnenlandse courante effecten (ongeveer 30) zijn voor het grootste deel 
NWS-papierNWS-papier (rente 3 a 4%), verder aandelen of obligaties in de NHM en DNB, enkele banken 
enen spoorwegmaatschappijen (couponrente 4 a 5%). De incourante effecten (ongeveer 200 
titels)titels) betreffen externe financieringen van alle mogelijke projecten, op gemeentelijk niveau, 
voorvoor wegen, tramlijnen of kanalen en voor nijverheidsondernemingen (beloofd rendement 
minstensminstens 6%). Informatie over de effecten wordt verspreid door publicatie in Prijscouranten, 
waarvanwaarvan er verscheidene bestaan, en door intermediairs onderling door middel van de 
telegraaftelegraaf Prijzen worden bepaald door de makelaars en commissionairs in de markt op basis 
vanvan vraag en aanbod, waarvan de hoogste, de laagste en de "gebleven" koers in hun 
respectievelijkerespectievelijke Prijscouranten worden weergegeven. De markt in Amsterdam en Rotterdam 
heeftheeft goede (correspondent-, telegraaf- en postverbindingen met de markt in Londen, die door 
haarhaar omvang en de feitelijke Sterling Standaard de meest aantrekkelijke markt is in de regio. 

4.4.1.21.2 De Vereniging voor  Effectenhandel 

Dee Vereniging voor Effectenhandel (VvE) wordt opgericht in 1876: effectenhandelaren krijgen 
blijkbaarr meer behoefte aan regulering ter beurze, meer dan het beurscomité deed. De 
reguleringg van de Vereniging wint langzaam aan geloofwaardigheid; de eerste jaren worden 
nogg vele regels overtreden (bijv. Eisfeld 1918, 256 e.v.). 

ConcentratieConcentratie en schaal 
Dee intermediairs ter beurze, de leden van de Vereniging, waren bij oprichting 465 individuen: 
2744 commissionairs, verder makelaars, bankiers, een koopman, bedienden en zij met 
"onbekendd beroep" (De Vries 1976, 77). In de namenlijst van leden der VvE vinden we 
behalvee vele joodse namen (die Nederlands of buitenlands konden zijn) weinig buitenlandse 
namenn - een enkele Duitse en een enkele Engelse uitgezonderd (De Vries 1976, bijlage II en 
III) .. Naast deze leden zijn nog lange tijd velen actief op de beurss die geen lid waren.31 
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Hett aantal noteringen is aanvankelijk laag: 66 binnenlandse en 233 buitenlandse fondsen in 
1880,, 188 binnenlandse en 423 buitenlandse in 1890 (De Vries 1976, 87). Mensen die effecten 
bezittenn of erin handelen zijn immers nog altijd gewend aan de handel op veilingen, in 
koffiehuizenn en "op straat". Op de beurs hoeven alleen de effecten worden verhandeld, die een 
dusdanigg hoge handelsfrequentie kennen dat regulering van de handel wenselijk is. 

Tussenn 1865 en 1882 groeit het effectenbezit van ƒ 1,7 miljard naar ongeveer ƒ2,8 miljard 
(schattingg Verstegen). Ondanks het neergaande prijspeil worden de Nederlanders rijker. Het 
inkomenn per hoofd neemt toe, terwijl het prijsniveau daalt (loonindex 1865/74 58, 1895/04 
100;; prijsindex 1865/74 119, 1895/04 100; zie voor schattingen van loonontwikkelingen 
Vermaass 1996). De spaartegoeden bij de banken nemen toe van / 16,6 miljoen in 1873 tot 
ƒ116,88 miljoen in 1895 (Jaarcijfers DNB 1884, 60; 1896, 68). De toename van het 
effectenbezitt gaat door, van ƒ 3,4 miljard in 1892 tot ƒ 4,9 miljard in 1912 (Verstegen 1996, 
tabell  2.5). Tweederde van het effectenbezit wordt belegd in het buitenland en eenderde in 
Nederland,, waarvan ruim de helft in industriële projecten (Verstegen 1996, tabel 2.8). 

PositiePositie ten opzichte van Londen 
Inn 1889 schrijft Boissevain in De Economist: "het grootste aandeel in de nieuwe uitgiften komt 
voorr rekening van de Londensche markt" (t.a.p., 101). Hij handelt over de fondsen- en 
geldmarktt voor Europese fondsen. In Londen is in het jaar 1888 voor 137 miljoen pond sterling 
geplaatst,, ongeveer ƒ 1,6 miljard. Het totale effectenbezit was in Nederland op dat moment 
ongeveerr ƒ 3 miljard. De markt in Londen was wel gereguleerd; de effectenbeurs had er grip op 
dee handel. De informele markt was in Londen relatief kleiner dan in Amsterdam. Alle emissies 
wordenn er genoteerd. Boissevain schrijft over de andere markten alsof Amsterdam en 
Rotterdamm niet bestaan. Voor een grote liquide markt moeten bedrijven in Londen zijn, dat 
spreektt bijna vanzelf. In dezelfde jaargang bespreekt hij de Londense banken: 85 miljoen pond 
sterlingg in deposito of andere crediteuren, 60 miljoen verleende kredieten en 41 miljoen in kas 
off  effecten in 1888, alleen voor de in Londen gevestigde banken (incl. andere grote banken in 
Engelandd is er voor £ 176 miljoen op deposito of lopende rekening gezet, incl. alle banken die 
inn verbinding staan met de markt in Londen heeft de markt de beschikking over £ 570 miljoen 
aann deposito's en lopende rekening-tegoeden, dit is ƒ6,8 miljard). Het totaal beschikbare 
vermogenn van de zeven grootste Nederlandse banken is in dat jaar ongeveer ƒ 60 miljoen. 

Dee intermediairs in Amsterdam hebben goede verbindingen met Londen. De betaling van 
internationalee handel gaat gemakkelijk in ponden. De invoering van de telefoon en het 
goedkoperr worden van de telegraaf maken communicatie met Londen gemakkelijker in de 
jarenn negentig. Voor grote ondernemers, grote beleggers of huizen met groei-ambities is de stap 
naarr Londen de meest logische. De Nederlandse kapitaalmarkt is niet te klein maar aan de 
typischh Nederlandse voorwaarde van liquiditeit wordt door de Londense markt beter voldaan 
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dann door de Amsterdamse. Deze positie van Londen bleef in de gehele bestudeerde periode 
onveranderd. . 

Specialisatie,Specialisatie, nieuwe instrumenten 
Hett aantal verhandelde effecten blijf t groeien: er komen steeds meer nieuwe ondernemingen 
naarr de markt voor externe financiering. In hoeverre ondernemingen hun financiering in 
beslotenn kring blijven zoeken dan wel op de geopende markt kunnen we niet zeggen, omdat we 
alleenn beschikken over aantallen openbaar verhandelde effecten. 

Inn de jaren negentig zien we meer industriële aandelen verschijnen in de Prijscouranten. 
Gewonee aandelen, met bijbehorend te dragen risico, zijn nog niet altijd geschikt voor openbare 
verhandeling:: die bevinden zich in "bekende" handen. Overal in de westerse wereld hebben 
beleggerss nog steeds een voorkeur voor effecten met vaste vergoedingen. Beleggers zijn 
gewendd aan obligaties, titels met een relatief laag risico en een vaste vergoeding per jaar. 
Ondernemerss hebben behoefte aan meer permanent kapitaal, dat ook een beperkt risico kan 
dragen.. Die combinatie van behoeften maakt preferent kapitaal een populair 
financieringsinstrument.. Preferente aandelen lijken nog sterk op risico-arme obligaties: 
preferentee aandelen geven ook een vaste vergoeding per jaar, al kan de waarde van de titel in de 
marktt variëren al naar gelang de prestaties van het bedrijf. Preferente aandelen konden daarom 
gemakkelijkerr worden geplaatst dan gewone aandelen. Emissies van gewone aandelen waren 
zeerr zeldzaam en kwamen alleen voor in veelbelovende bedrijfstakken door veelbelovende 
bedrijven.. Een voorbeeld is de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van 
Petroleumbronnenn (Koninklijke Olie) die in 1995 voor ƒ2,3 miljoen gewone aandelen 
emitteerde.. Preferente aandelen waren in de jaren negentig het meest geëigende instrument 
voorr publieke financiering, overal in Europa (Baskin 1988). Ook Nederlandse beleggers 
haddenn een voorkeur voor dit soort effecten. Voor een groeiende firma kon preferent 
aandelenkapitaall  een substituut voor bankleningen zijn. De populariteit van het instrument 
maaktee bovendien vergelijking goed mogelijk, waardoor de prijsvorming van preferente 
aandelenn gemakkelijker werd. 

Risico Risico 
Uitt de intensiteit van de handel (frequentie van prijsveranderingen van titels) kan worden 
afgelezenn dat de Nederlandse belegger nog steeds een voorkeur heeft voor liquide, vastrentende 
buitenlandsee fondsen: spoorwegen en staatsobligaties. Als beleggers geld - playing money -
overr hebben, speculeren zij in (Amerikaanse) spoorwegfondsen, die een hoog rendement 
kunnenn opbrengen maar evenzo grote verliezen. Informatie over deze fondsen wordt 
nauwelijkss gepubliceerd. Wat naar buiten komt zijn de succesverhalen en de grote 
oplichtersverhalen,, beide altijd verouderde informatie. In ieder geval zijn spoorwegfondsen wel 
liquide,, wat ze wellicht aantrekkelijker maakt dan de binnenlandse fondsen (De Jonge 1976, 
300;; Bosch 1948, 143-144; De Roos & Wieringa 1953, 38). Dit wil niet zeggen dat de 
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Nederlandsee belegger niet geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de Nederlandse industrie; 
hett zegt alleen dat de voorkeur nog steeds lag bij liquide vastrentende fondsen met een hoger 
beloofdd rendement dan de NWS-rente. 

Reputatie Reputatie 
Hett kan zijn dat de regulering door de VvE de publieke handel heeft bevorderd. Het is echter 
verree van duidelijk of de VvE is geslaagd in de opzet de handel werkelijk te ordenen. Typerend 
inn dit opzicht is een uitspraak in het financiële dagblad De Nieuwe Financier en Kapitalist van 
299 november 1918, een uitspraak die slaat op de gehele bestaansperiode van de VvE: "De 
hoekmann moet knoeien en hij doet dit dan ook grif, zooals elke beursbezoeker weet, van den 
jongstenn bediende af tot den grootsten bankier toe, de leden van het bestuur der vereniging 
incluis.""  Het grote aantal commissionairs bleek in moeilijke tijden voor een te groot deel te 
bestaann uit lieden die onkundig waren. Er was geen opleiding voor het vak vereist, de juiste 
relatiess waren belangrijker voor het krijgen van een plaats. In crisisjaren, zoals vlak vóór 1914, 
zijnn vele commissionairs gesneuveld (Eisfeld 1916, 286 cv.). De gemiddelde reputatie van de 
intermediairss op de beurs kan in het voordeel hebben gewerkt van de nieuwe bankiers. 

DeDe kapitaalmarkt in 1895 
InIn 1895 is het Nederlandse effectenbezit gegroeid tot f 3,5 miljard (een verdubbeling van het 
bezitbezit in de jaren zestig), waarvan eenderde binnenslands is belegd en tweederde in het 
buitenland.buitenland. Het aantal verhandelde titels is toegenomen tot ongeveer 1300: steeds meer 
ondernemingenondernemingen hebben voor hun externe financiering de markt gevonden. De rendementen op 
NederlandseNederlandse titels zijn echter nog altijd lager dan die op buitenlandse titels, wat geldt voor 
zowelzowel staatspapier als spoorweg- en nijverheidstitels. De voorkeuren van de beleggers zijn niet 
veranderd:veranderd: verhandelbaarheid en hoge vaste vergoedingen. De regulering van de 
effectenhandeleffectenhandel door de Vereniging voor Effectenhandel heeft de handel infrequent verhandelde 
fondsenfondsen verbeterd. Veruit de grootste markt in Europa is echter Londen. Amsterdam zorgt door 
goedegoede verbindingen met Londen en voor faciliteiten voor de beleggers, maar aan Londens 
positiepositie kan de stad niet tippen. 

4.1.33 De prolongatiemarkt 

Opp de Effectenbeurs vindt weliswaar handel in aandelen en obligaties plaats, maar de 
prolongatiemarkt,, waar kort krediet wordt verleend op onderpand van effecten, is er minstens 
zoo belangrijk. Beleggers verlenen dit krediet in principe voor een maand. Dan moet worden 
afgerekend:: aflossing en rente. Als de belegger eerder van het contract af wil, kan hij het 
arrangementt en onderpand doorverkopen, maar het arrangement kan ook lange tijd worden 
geprolongeerd.. Voor beleggers is prolongatiekrediet een liquide belegging voor tijdelijke 
overschotten,, waarvoor iedere maand wordt uitbetaald. Voor de debiteur in kwestie is dit 
arrangementt feitelijk lang krediet tegen variabele rente. Prolongatiekrediet is kort krediet maar 
doorr zijn aard geschikt voor langere termijn arrangementen. Als een ondernemer niet precies 
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weett voor hoe lang hij krediet nodig heeft en als hij een variabele rente accepteert, is prolonga-
tiekrediett geschikt. Prolongatiekrediet kan echter niet worden gelijk gesteld met lange termijn 
krediet,, dat wordt gebruikt voor de financiering van bijvoorbeeld een nieuw machinepark. 

Schaal Schaal 

Dee populariteit van de prolongatiemarkt mag blijken uit zijn omvang: ongeveer ƒ 400 miljoen 
bijj  de sluiting in 1914. Kymmell (1996, IIA, 185) schat het totaal aan toevertrouwde middelen 
bijj  alle Nederlandse banken in 1914 op ƒ 1100 miljoen. Het totaal van de grootste zeven 
bankenn schat hij op ƒ 215 miljoen in 1913. Het totaal aan verleende kredieten van de grootste 
zevenn banken bedraagt dan ƒ326 miljoen. Overwegend dat de bancaire sector na 1910 zeer 
snell  is gegroeid en de prolongatiemarkt even populair is gebleven, menen we te mogen 
aannemenn dat de prolongatiemarkt voor beleggers en ondernemers voor 1910 minstens zo 
belangrijkk was als de banken. 

SpecialisatieSpecialisatie en risico 
Hett prolongatiekrediet is gemakkelijk te krijgen, tegen scherpe tarieven. Tegen dit tarief 
moetenn banken opbieden als zij gelden willen aantrekken van spaarders, waartoe zij eigenlijk 
niett in staat zijn. Het tarief lag bijna altijd rond of iets boven de NWS-rente; zie figuur 4.1 (uit 
Jonkerr 1995, figuur 5). De banken slagen er alleen in gelden van beleggers met een tijdelijk 
overschott aan te trekken als de bankrente op spaargeld hoger ligt dan de prolongatierente. De 
prolongatierentee lag echter al op of boven de NWS-rente: een hogere rente op spaargeld kunnen 
dee banken niet geven. Bijgevolg is de prolongatiemarkt een populaire markt voor beleggers met 
tijdelijkee overschotten, en voor ondernemers een goede faciliteit voor kort krediet. 

Dee prolongatie markt is een liquide markt. Bovendien is er ruimte voor speculatie, waar driftig 
gebruikk van wordt gemaakt en die de markt nog meer liquiditeit geeft. 

Dee Nederlandse prolongatiemarkt was uniek. Kredietverlening op onderpand van effecten was 
eenn uitvloeisel van de praktijk dat de effectenhandel op de beurs een contante handel was: er 
mochtenn geen open posities blijven staan. Termijnhandel met open posities was in Nederland, 
inn tegenstelling tot het buitenland, niet mogelijk (Kymmell 1996, IIB, 220). Terwijl bij de 
leveringg van goederen meestal krediet werd verleend door de leverancier en soms maanden na 
leveringg werd betaald, was dit bij de levering van effecten nooit het geval. De verkoper van de 
effectenn kende de koper immers niet als de handel werd gesloten via een commissionair. Als de 
koperr niet onmiddellijk kon betalen, had deze een lening nodig, die hij van dezelfde 
intermediairr kon krijgen met de effecten als onderpand. Feitelijk kocht de belegger dus toch de 
effectenn op termijn, maar met onmiddellijke afrekening. Deze praktijk werd dusdanig populair 
datt een tijdelijk middelenoverschot op deze wijze rentegevend werd gemaakt door alle 
marktpartijen:: ondernemers, particuliere beleggers en intermediairs. Net zo gemakkelijk 
kondenn zij gebruik maken van de korte termijn kredietfaciliteit. De aanbieders op de 
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prolongatiemarktt waren dezelfde personen als de vragers. Als termijnhandel met open posities 

mogelijkk was geweest zoals elders, was het effectenkrediet niet nodig geweest en had de 

prolongatiemarktt zich niet ontwikkeld. 

SpeculatieSpeculatie in derivaten op de prolongatiemarkt 

AlsAls een debiteur om een krediet vroeg op de prolongatiemarkt moest hij 110% van de waarde 

vanvan de lening in zijn aandelenportefeuille bestemmen als onderpand. Hiervan hoefde hij echter 

slechtsslechts 10% aan de intermediair te geven, als een soort verzekeringspremie tegen 

prijsvolatiliteit.prijsvolatiliteit. Deze regel was aanleiding voor een winstgevende vorm van speculatie, waarbij 

geldgeld kon worden gemaakt met een relatief lage inleg: een belegger kon profiteren van 

koersstijgingenkoersstijgingen door met geleend geld aandelen te kopen, waarbij slechts een klein deel eigen 

bezitbezit hoefde zijn. Een voorbeeld ter verduidelijking: een belegger kan een aandeel kopen voor 

110110 gulden. Die 110 gulden heeft hij niet, hij heeft slechts 10 gulden. Daarmee koopt hij 10/110 

aandeel,aandeel, die hij kan afgeven als deel van het onderpand. Hij vraagt een lening van 100 gulden, 

waarmeewaarmee hij de rest van het aandeel koopt. Het aandeel is het onderpand voor de lening. De 

beleggerbelegger speculeert er op dat de prijs van het aandeel binnen een maand naar 120 stijgt. Als 

datdat inderdaad gebeurt, betaalt hij de 100 gulden lening terug, krijgt zijn aandeel terug, 

verkooptverkoopt dat voor 120 en maakt een rendement van 100% minus commissiekosten, want hij had 

slechtsslechts 10 gulden eigen geld belegd. 

Figuurr  4.1 Prolongatierente ten opzichte van NWS-rendement 

Bron:: overgenomen uit Jonker 1997, tabel 5 (op basis van informatie uit Prijscouranten). 
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Toelichting:: de yield NWS bonds is het gemiddelde rendement op staatsleningen, de on call 
raterate de prolongatierente (variabel per maand). Het prijspeil steeg in de jaren zeventig, maar 
daaldee weer in de jaren tachtig (Van Zanden 1987, 113 en 139). Inflatie had op beide 
rendementenn evenveel invloed; hun onderlinge ontwikkeling is hier interessant. De 
prolongatierentee lag altijd rond of boven het NWS-rendement. De banken hadden NWS-papier 
alss belangrijke allocatie, zij moesten dus een lagere rente beloven op spaargeld om te blijven 
bestaan.. Om spaarders aan te trekken — uit de prolongatiemarkt - moesten zij een hogere rente 
bieden.. Dat was een moeilijke opgave, tenzij de banken meer renderende allocaties hadden. 

4.22 Het bankwezen 

Vóórr 1860 bestonden er vele verschillende soorten financieel intermediairs, die tegenwoordig 
bankenn zouden worden genoemd. Zij noemden zichzelf anders; slechts enkele werden banken 
genoemd,, ook al waren er veel overeenkomsten in hun werkzaamheden. Verscheidene moderne 
bankenn die nu nog bestaan, werden opgericht in de jaren zestig van de 19e eeuw.32 Ten behoeve 
vann het overzicht behandelen we achtereenvolgens: de soorten intermediairs voor 1860, de 
"modernee ideeën" van de jaren zestig en de algemene ontwikkeling van het bankwezen in de 
tweedee helft van de 19e eeuw, voorzover die van belang was voor de industriefinanciering in 
onss land. De meest interessante en intrigerende paragraaf is 4.2.2. Deze steunt voor een groot 
deell  op de ideeën van Marten Mees over agency-problemen in financieringsrelaties en 
oplossingenn voor die problemen. De leidraad is in de gehele paragraaf opnieuw de beschrijving 
vann ontwikkelingen in schaal, specialisatie, risico(ver)deling en reputatie van de banken. De 
paragraaff  eindigt met een cijfermatige illustratie van de ontwikkeling van de grootste banken 
(voorr een uitgebreide studie over uitsluitend het Nederlandse bankwezen tussen 1860 en 1914 
ziee Kymmell 1992 en 1996). In kaders worden in de loop van de paragraaf samenvattingen 
gegeven. . 

4.2.11 Financieel intermediair s voor  1860 

ConcentratieConcentratie en schaal 
Dee meeste intermediairs zijn in de financiële centra Amsterdam en Rotterdam gevestigd. In de 
provinciess bestaan kleine banken, die gespecialiseerd zijn in regionale handel, en 
notariskantorenn of commissionairs die bemiddelen bij financieringen. Grote financieringsbe-
dragenn moeten in Amsterdam of Rotterdam worden gehaald - als ondernemers ze niet binnen 
dee familiekring kunnen krijgen. In deze centra kunnen zij terecht bij de makelaars of 
commissionairshuizen,, de handelshuizen, de bankiers en soms de kassiers, die optreden als 
individuelee intermediairs met hoofdelijke aansprakelijkheid. Verscheidene intermediairs 
werkenn samen binnen een "huis" dat dan uit een paar intermediairs bestaat, maar met 
hoofdelijkee aansprakelijkheid van de partners. In 1861 zijn er 610 commissionairs, vele 
handelshuizen,, 25 bankiers, een honderdtal kassiers, en last but not least De Nederlandsche 
Bankk (Kymmell 1992, 25 en 83). De Nederlandsche Bank is in 1860 veruit de grootste 
kredietgever.. Haar gemiddelde kredietuitzettingen bedragen in dat jaar meer dan ƒ30 
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miljoen.333 De een na grootste bekende marktpartij op dat moment is voorzover we weten R. 
Meess & Zoonen met ƒ 2,85 miljoen uitstaande kredieten (van bijvoorbeeld Wed. Borski of 
Hopee & Co hebben we dergelijke cijfers niet). Voor de in 1853 opgerichte Credietvereeniging 
inn Amsterdam was dat bedrag bijna ƒ 1 miljoen (Kymmell 1996, IIA , 17). 

Specialisatie Specialisatie 
Makelaarss en commissionairs zijn er voor de handel in effecten, emissies en vermogensbeheer. 
Kortlopendee kredieten tegen onderpand (ook voorraden goederen) worden verleend door de 
bankenn en door de handelshuizen (zoals Hope & Co en Van Eeghen & Co, maar ook de NHM); 
wisseikrediett is de meest gangbare vorm. Wisselkrediet wordt verkregen door wissels -
betalingsopdrachtenn - bij een handelshuis of bank te disconteren in contant geld. De bank (of 
hett handelshuis) wikkelt vervolgens de betaling van de wissel af met de bank van de crediteur 
inn kwestie. Voor de bankiers is het afwikkelen van wisseltransacties de belangrijkste bezigheid. 
Binnenn de goederenhandel hebben bankiers een belangrijke functie als centraal punt voor de 
"clearing""  van betalingsopdrachten of -beloftes. Doordat zij waardepapier kunnen wisselen in 
waardepapierr met een andere looptijd, hoeveelheid gemoeid geld of risico, leveren zij 
'smeermiddel'' aan de handel.34 De functie van bankier is inherent aan zijn naam: deze persoon 
handeldee (oorspronkelijk) vanachter zijn bank op de (goederen)markt en ontleende daaraan zijn 
bestaansrecht.. Deze beperking tot activiteiten op de (fysieke) markt is in de 19e eeuw overigens 
verdwenen.. De handelshuizen hebben wel een breder werkveld, waardoor zij meer invloed 
hebben.. De handelshuizen verzorgen naast handelsfinanciering verzekeringen, intermediatie bij 
emissiess en de vereffening van internationale transacties. Het onderscheid tussen handelshuizen 
enn bankiers is in werkelijkheid echter minder scherp dan met deze uitleg van het onderscheid 
wordtt gesuggereerd. 

Dee traditionele taak van de kassiers betrof het vereffenen van betalingen. Zo konden zij 
verzorgenn dat debiteuren later hoefden te betalen, door de betaling voor te schieten tegenover 
eenn schuldbekentenis van de debiteur. Zij konden ook voorschotten verlenen als een crediteur 
datt wilde. Kassiers hadden baar geld in voorraad, ze bewaarden baar geld voor cliënten tegen 
betaling,, ze verzamelden wissels en keerden ze uit. Voor de incassering van vorderingen 
haddenn zij een netwerk van correspondenten in andere steden, voor wie zij in hun eigen stad 
ookk incasseerden. Deze taak was geen eenvoudige, omdat zij een accurate inschatting moesten 
makenn van de kredietwaardigheid van hun cliënten. Daarbij kon een kassier invloed uitoefenen 
opp ondernemersactiviteiten, omdat ondernemers zeer afhankelijk konden zijn van de 
welwillendheidd van de kassier. De laatste bepaalde immers of er geld beschikbaar was of niet. 
Dee kassiers ontwikkelden naast een gevoel voor economie ook een gevoel voor psychologie (R. 
Meess 1920, 62). De nauwgezette analyse van de kredietwaardigheid van cliënten werd een 
vaardigheidd die keer op keer werd getraind. Omdat de kassiers op de hoogte waren van de 
grootstee financiële details van bepaalde cliënten, was het een beroep dat strikte 
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vertrouwelijkheidd vereiste en een solide reputatie van de kassiers. In de 19e eeuw krijgen zij 
naastt deze taak ook meer bankierstaken. 

Hett inschakelen van kassiers (of bankiers met dezelfde faciliteit) is echter niet kostenloos, 
waardoorr alleen de grote handelsfirma's en fabrikanten een relatie met hen hebben (Kymmell 
1992,, 30). Deze cliënten zijn zowel de geldvragers als de geldaanbieders, al naar gelang hun 
bedrijff  tekorten of overschotten oplevert. In de loop van de 19e eeuw gaan ook kassiers het 
verkeerr in wissels verzorgen, en leggen handelshuizen zich steeds meer toe op financieringen, 
waardoorr het onderscheid tussen zogenaamd verschillende soorten intermediairs vervaagt. 
Dezee vervaging was al vroeg in de 19e eeuw gaande: de "bank run" op het kassiershuis Chabot 
inn 1834 suggereert dat dit huis geld bewaarde van cliënten. Deze cliënten hadden in 1834 nog 
weinigg vertrouwen in de terugbetaling daarvan: er bleek een "bevroren" krediet uit te staan aan 
éénn cliënt, een ijzerfabriek. Deze run zou voor een zuivere kassier uitgesloten zijn. Na 1900 
konn niemand zich het onderscheid meer voorstellen; zo behoorden bijvoorbeeld de NHM 
(handelshuis)) en Mees (kassiers) na 1900 beide tot de grotere "banken". 

Dee Nederlandse Bank (DNB) had een dominante positie in Amsterdam sinds 1814. De bank 
heeftt het exclusieve recht op het uitgeven van (papier)geld, waardoor de bank een krediet kan 
verschaffenn op een schaal die door geen andere intermediair kan worden geëvenaard. DNB 
disconteertt wissels, waardoor zij krediet gaat verschaffen aan de desbetreffende afnemers. 
Krediett op onderpand en blanco krediet geeft DNB niet; in die zin is de bank ook geen 
concurrentt van de gewone banken. Verder heeft DNB een beleningsfaciliteit. DNB ontwikkelt 
zichh tot een instelling die de zorg gaat dragen voor de gehele bancaire sector, maar blijf t nog 
langee tijd kredieten aan particulieren verschaffen (Wijtvliet 1993, 258; De Vries 1995a, 721; 
Kymmelll  1992, 60). In 1861 bedraagt het totaal uitstaande kredieten ruim ƒ 30 miljoen, in 1868 
iss dat ƒ 75,7 miljoen (De Jong 1967, deel I, tabel 4), in 1881 ƒ 145 miljoen (Staatkundig en 
Staathuishoudkundigg Jaarboekje 1882). Vergelijk dit met het totaal verleend krediet door de 
grootstee zeven banken in 1867 - ƒ 38 miljoen - en het totaal aan bankkrediet in Nederland in 
18677 - ƒ 114 miljoen gulden. DNB is een zeer grote marktpartij. 

Risico Risico 
Bankierss en kassiers verlenen bijna alleen krediet op onderpand en met een vaste 
afbetalingsverplichting.. Risicodragend vermogen noch krediet voor een langere termijn kan bij 
dee banken worden verkregen. De banken beleggen hun overschotten wel zelf op de markt. De 
passivaa van de banken bestaan in de jaren zeventig voor meer dan de helft uit eigen vermogen. 
Dee solvabiliteit was dus zeer hoog. Een ongeschreven regel luidt dat niet meer dan het eigen 
vermogenn aan kredieten wordt verleend. De liquiditeit is ook zeer hoog, door het hoge aandeel 
wisselkrediett en rekening courant krediet. Liquiditeit is voor de banken hun grootste goed: 
liquiditeitsverschaffingg was immers de basis van hun oorspronkelijke taak. 
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FinancieelFinancieel intermediairs voor 1860 
InIn de jaren vijftig zijn financieel intermediairs nog klein; zij opereren individueel of in huizen 
vanvan een handvol partners. Er zijn kassiers, bankiers en handelshuizen. Hun activiteiten 
onderscheidenonderscheiden zich nauwelijks. Zij zijn voornamelijk gericht op betalingsverkeer, het geven van 
voorschottenvoorschotten en het verzorgen van verzekeringen. Dominant in de markt is De Nederlandsche 
BantBant De intermediairs zijn zeer voorzichtig met het nemen van risico's; liquiditeit en 
solvabiliteitsolvabiliteit zijn zeer hoog. 

4.2.22 Moderne bancaire ideeën in de jaren zestig 

Mett de introductie van Credit Mobilier in Europa wordt een nieuwe vorm van bankieren 
geïntroduceerd:: het bewust aantrekken van fondsen om rendabel te kunnen uitzetten. Het 
geheell  van bestaande faciliteiten in de goederen- en vermogensmarkt krijgt een nieuwe 
dimensiee als men erkent dat via bancaire kanalen geld voor het bedrijfsleven kan worden 
aangetrokkenn om dit productief aan te wenden. Iedere ondernemer met goede ideeën moet 
kunnenn beschikken over "slapend geld" van het rijkere deel van de bevolking. Bovendien 
neemtt de onderlinge kredietverlening tussen particulieren af doordat wissels worden 
gedisconteerdd bij banken, waardoor de banken ruimte krijgen om in contact te komen met 
industriëlen.. De Credietvereeniging Amsterdam wordt opgericht in 1853 vanuit deze nieuwe 
visiee op de mogelijke bijdrage van banken aan de economische ontwikkeling. De vereniging 
vindtt in die tijd inderdaad een goede klantenkring (Jonker 1996, 110 en 117). Bankiers zouden 
inn deze nieuwe visie niet langer uitsluitend de personen zijn die het betalingsverkeer in de 
goederenhandell  vergemakkelijken. De nieuwe banken zijn "instellingen die hun bedrijf maken 
mett het geld van derden", een omschrijving die een veel breder werkveld dan voorheen 
impliceert. . 

SaintSaint Simon en credit mobilier 
DeDe graaf van Saint Simon (1760-1825) was toegewijd aan sociale en financiële vernieuwing, 
alsals een reactie op de financiële debacles van de Franse Revolutie. Een van zijn ideeën was een 
nieuwenieuwe rol voor de banken in de economie. Banken moesten de motor en de rem zijn van de 
industrie,industrie, de drijfveer en de stuurder; ze moesten stimuleren en disciplineren, enthousiasmeren 
enen coördineren. Spaargeld, dat "in de sokken " van mensen was opgeborgen, kon productief 
wordenworden gemaakt in de economie als het via de banken terecht zou komen bij waardevolle 
ondernemingsprojecten.ondernemingsprojecten. Banken moesten de taak op zich nemen deze transfer naar productieve 
allocatiesallocaties te verzorgen. Uitgangspunt was het betoog dat de productiemiddelen zich als gevolg 
vanvan het erfrecht niet in de juiste handen bevinden. De bankorganisatie is het middel om de 
kapitaalgoederenkapitaalgoederen in de handen van industriëlen te brengen (Hirschfeld 1922, 19-20). Van de 
bankenbanken moet dus het initiatief voor economische ontwikkeling uitgaan; door de distributie van 
productiemiddelenproductiemiddelen stuwen zij de economische ontwikkeling in juiste banen. De bankiers staan 
aanaan de top van de industriële hiërarchie. Alle landbouwers, fabrikanten, kooplieden enzovoort 
diedie bekwaam zijn en op een voldoende moreel peil staan om kapitaal te mogen aanwenden, 
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kunnenkunnen van de banken de beschikkingsmacht over kapitaalgoederen krijgen. De banken 
creërencreëren rentedragend geld in de vorm van direct opvraagbare rentedragende biljetten. 
Iedereen,Iedereen, zonder uitzondering, kon delen in de resultaten die met het bankkrediet verkregen 
werden.werden. Het saint simonisme was daarmee ook een filosofie voor een nieuwe sociale orde, die 
dede economische ontwikkeling goed zou doen. 

EenEen aantal van zijn studenten richtte nieuwe banken op: Lafitte met zijn Caisse Générale du 
CommerceCommerce et de VIndustrie (1837), voor lange termijn leningen aan de industrie, en de 
gebroedersgebroeders Emile en Isaac Per eire met hun Credit Mobïlier (1852), gefinancierd met 
bankkapitaalbankkapitaal en rentedragende deposito 's, die voornamelijk leningen aan de nijverheid wilden 
verstrekken.verstrekken. Dat laatste was hun bedoeling, maar in de praktijk bleek de financiering van 
spoorwegen,spoorwegen, havens en dergelijke werken belangrijker. Hun idee vond navolging in heel 
Europa.Europa. Andere elementen van het saint simonisme waren het credit f onder voor hypothecair 
kredietkrediet en het credit agricole. De saint simonistische ideeën hebben bijvoorbeeld ook gespeeld 
bijbij  de oprichting van Credit Lyonnais (1863), een echte banque d'affaires, en bij de Société 
GénéraleGénérale pour Favoriser Ie Developpement du Commerce et de l'Industrie (1864). Zie 
bijvoorbeeldKindlebergerbijvoorbeeldKindleberger 1984, p. 102 e.v. 

Schaal Schaal 

Inn de jaren zestig wordt een tiental banken opgericht, behalve de Rotterdamsche Bank in 1863 
dee Twentsche Bankvereeniging in 1861 en de Amsterdamsche Bank in 1872 - een product van 
dee Duitse golf van "Gründung" vlak na de Frans-Duitse oorlog.35 De nieuwe banken zijn veelal 
rechtspersonenn op zich met beperkte aansprakelijkheid. Zij concurreren met de individuele 
bankiers,, kassiers, makelaars, handelaren en familiebedrijven, die persoonlijke 
aansprakelijkheidd kennen. De nieuwe banken zijn in dat opzicht in het voordeel, vooral waar 
hett gaat om het financieren van grotere projecten.36 

Hett totaalbedrag uitstaande kredieten bij banken - exclusief de individuele kassiers en bankiers 
-- stijgt met de nieuwe banken van ƒ44,6 miljoen in 1860 naar circa ƒ 114 miljoen in 1867 
(Kymmelll  1992, 183). Dit is nog steeds marginaal vergeleken met het totale effectenbezit van 
ƒƒ 1,7 miljard. 

Specialisatie Specialisatie 
Dee activiteiten van de nieuwe banken kunnen als volgt worden samengevat (Kymmell 1996, 
IIA ,, 13): 
1.. het kredietbedrijf, bijvoorbeeld voorschotten in rekening courant tegen onderpand, belenen 

vann effecten, wisselkrediet; 
2.. het passiejbedrijf, bijvoorbeeld plaatsen van eigen aandelenkapitaal, ontvangen van gelden 

opp deposito of rekening courant of ter uitzetting op prolongatie, accepteren van wissels; 
3.. het betalings- en geldverkeer, bijvoorbeeld incasso, overmakingen, wisselen van bankpapier 

inn muntgeld en vice versa, openen van rekeningen bij en voor andere banken; 
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4.. het effectenbedrijf, bijvoorbeeld commissiehandel, bemiddeling bij grote emissies van 
overheidslichamen,, vermogensbeheer, eigen portefeuillebeheer, participaties in andere 
bankenn of ondernemingen. 

Dezee activiteiten verschillen niet van de activiteiten die door het totaal van de financieel 
intermediairss vóór 1860 werden uitgeoefend. Het verschil tussen de nieuwe banken en de oude 
intermediairss is hun focus: de nieuwe banken streven naar ondersteuning van de nieuwe 
industrie.. Daarvoor moeten zij het geheel van bovenstaande diensten kunnen aanbieden. 

Dee banken hebben als ongeschreven regel dat de hoogte van het eigen vermogen het maximum 
aangeeftt van de te verlenen kredieten. De toevertrouwde middelen dienen rentegevend, maar 
zeerr liquide te worden belegd. Als het bankwezen in de loop van de decennia groeit en er meer 
giraall  geld wordt gecreëerd, wordt deze regel losgelaten en worden debiteuren steeds meer ook 
mett vreemd vermogen van de bank gefinancierd. 

Opvallendd is verder dat in de jaren zestig geen enkele buitenlandse bank is gevestigd in 
Nederland.. De zeldzame buitenlandse intermediairs die er waren, hebben zich in de jaren vijfti g 
teruggetrokkenn en daarvoor is niemand in de plaats gekomen. Door de telegraaf was een filiaal 
ookk niet noodzakelijk; een agent of correspondent was voldoende. 

Alss innovatie binnen de faciliteiten voor het betalingsverkeer wordt in 1863 door de 
Credietvereenigingg Amsterdam de rekening courant geïntroduceerd. Hierdoor wordt het 
mogelijkk de voortdurende kasstromen van cliënten te controleren en bewaken. De oprichting 
vann de Rotterdamsche Bank in 1863 - door de handelaren Bunge en Muller, en de kassiers 
Meess en Chabot - wordt beleefd als het begin van een nieuwe tijd voor het Nederlandse 
bankwezenn (R. Mees 1920). Deze oprichting behoort tot de diverse pogingen de bancaire 
dienstverleningg te verruimen om tegemoet te komen aan de eisen van een nieuwe, economisch 
liberalee tijd. 

Dee nieuw opgerichte banken hebben verschillende doelstellingen, maar bij de oprichting staan 
tweee aspecten centraal: de invloeden van het Engelse joint stock banking en van het Franse 
creditt mobilier. De Engelsen hadden veel eerder financieringsoplossingen gevonden voor 
industriëlee ondernemingen. Het centraal aantrekken van fondsen en het geven van onderlinge 
garantiess tussen ondernemers waren de belangrijkste. Iets dergelijks kende Nederland niet. In 
Frankrijkk was het idee ontwikkeld om "slapend" vermogen "actief' te maken. Daartoe werden 
inn Frankrijk het Credit Foncier, het Credit Agricole en het Credit Mobilier opgericht. De 
oprichtingenn in Nederland in de geest van deze ideeën van Saint Simon zijn inderdaad gericht 
opp onderlinge financiële ondersteuning en krediet voor grotere projecten - de bundeling van 
financiëlee krachten. Discussies in De Economist suggereren dat de nieuwe banken zijn gericht 
opp de industrie, waar meer kapitaal nodig zou zijn, iets wat men echter speculatief acht. Al in 
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1852,, het oprichtingsjaar van De Economist, vinden we een discussie over de noodzakelijke 
combinatiee van de schijnbaar zo verschillende spaarbanken en banken van leening (De 
Economistt 1852, 357 e.v.). Dat de Credit Mobilier de gemoederen bezighoudt, blijkt 
bijvoorbeeldd uit de jaarlijkse (kritische) bespreking van hun jaarverslag. Tegenstanders zien het 
voordeell  voor de industrie niet en vrezen dat dergelijke moderne banken zich zullen 
bezighoudenn met de vraag of er kans is dat de nieuwe onderneming op de beurs slaagt (bijv. 
Buyss in De Economist 1858, 49 e.v; over oneerlijke concurrentie tussen buitenlandse naamloze 
vennootschappenn en Hollandsche maatschappijen van "deugdelijken grondslagen"). 

Inn feite gaat de industriële ontwikkeling echter zo geleidelijk dat er geen acuut 
financieringsprobleemm ontstaat. Er blijkt minder behoefte te bestaan aan de nieuwe banken dan 
dee oprichters hadden gedacht, althans veel minder dan in de omringende landen (De Vries 
1995,, 721; De Roos & Wieringa 1953, 2 e.v.; Van Hooff 1990, 112; Kymmell 1996, IIA , 12). 
Dee ontwikkeling van het moderne bankwezen gaat mede daardoor langzaam. 

Rentemarge,Rentemarge, nieuwe risico 's en nieuwe instrumenten 
Dee vernieuwing aan de activazijde van de bankbalansen gaat gepaard met een vernieuwing aan 
dee passivazijde: de vergoeding van rente over toevertrouwde middelen. Traditioneel hielden 
kassierss geld in voorraad namens cliënten. Deze cliënten betaalden voor de bewaarfaciliteit. 
Vann Geetruyen van de Commandietkas in Rotterdam is de eerste bankier die in 1863 een 
vergoedingg gaat geven voor ingelegde gelden, wat de geboorte betekent van de deposito-
contracten.. Hij vergoedt de debetrente minus 2,5% (Kymmell 1992, 96). Van Geetruyen vindt 
datt noodzakelijk, omdat hij meer gelden wil aantrekken voor de financiering van industriële 
projectenn in Rotterdam en grote overzeese projecten. Naast de deposito-faciliteit stelt hij 
beleggerss in de gelegenheid riscodragend deel te nemen in de Commandietkas, met beperkte 
aansprakelijkheid.. Dit eigen vermogen van de bank wordt niet gebruikt voor de financiering 
vann ondernemingsprojecten, maar als buffer, als garantiekapitaal. Van Geetruyen ontwerpt nog 
eenn ander plan voor de overzeese handel, de financiering van grote projecten met behulp van 
opvraagbaree rentedragende deposito's. Dit weerspiegelt precies de credit mobilier-\&Qe 
(Hirschfeldd 1922, 50). Door de oprichting van de Rotterdamsche Bank werd deze filosofie 
gerealiseerd.. Deze bank gaat echter ook binnenlandse bancaire activiteiten ondernemen en 
wordtt daarmee een concurrent voor de kassiers in Rotterdam. Bij de overzeese handel hoort 
immerss ook de handel in wissels; daarnaast nam de bank de verzorging van rekening courant 
voorr cliënten op zich. Bovendien betaalt de bank, net als de Commandietkas, rente op 
deposito's.. De andere banken of kassiershuizen kunnen niet anders dan dit voorbeeld volgen. 
All ee banken hebben het echter moeilijk met het aantrekken van spaargelden, doordat de 
beleggerss op de prolongatiemarkt ook een goede rente voor tijdelijke overschotten kunnen 
krijgen.. Het overwicht van de prolongatiemarkt zou pas na de Eerste Wereldoorlog verdwijnen. 
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Naa de geboorte van de korte termijn deposito's worden in 1867 de eerste lange termijn 
deposito'ss geïntroduceerd. De focus van de bankiers wordt op deze manier verlegd van het 
verzorgenn van korte termijn financiering naar langere termijn financiering. Gecombineerd met 
hunn ervaring in het verstrekken van korte termijn financiering en de daarbij behorende 
kredietwaardigheidsanalysess kunnen de Rotterdamse kassiers een belangrijke rol gaan spelen 
bijj  de ontwikkeling van Rotterdam. 

All  snel blijkt echter dat de bankiers en kassiers toch liever korte termijn kredieten verstrekken, 
diee keer op keer worden verlengd. De controle op kredietwaardigheid gaat zo gemakkelijker en 
dee desbetreffende activa zijn voor de banken meer liquide. De zorg voor liquiditeit blijf t 
overheersen;; in de administraties van de banken en in de rapportages aan DNB wordt het 
belangg van liquiditeit regelmatig benadrukt. 

Dee lange termijn deposito's zijn de voornaamste erfenis van de verspreiding van credit 
mobilier-ideeënmobilier-ideeën in Europa. Van Geetruyen is niet de enige die is gemotiveerd door credit 
mobilier.mobilier. De Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid (AMHN), opgericht door 
Mendell  in Amsterdam in 1863, kent de echte credit woè/V/er-financiering met de verschaffing 
vann risicodragend vermogen aan bedrijven en de financiering met obligaties uitgegeven door de 
bank.. Het mislukt: Mendel speculeert teveel op het succes van de bedrijven en kan de risico's 
niett goed verdelen. Hetzelfde overkomt zijn stadsgenoot Sarphati, die de credit mobilier-idee 
niett expliciet aanhangt, maar die zich wel toelegt op het verzamelen van "slapend" spaargeld 
terr financiering van waardevolle ondernemingsprojecten. Zijn Crediet- en Depositobank 
financiertt op hypotheek, maar ook dat blijkt niet bestand tegen de risico's van ondeme-
mingsprojecten.. Blijkbaar is credit mobilier op zich niet voldoende om een bank in stand te 
houdenn en om industriefinanciering te stimuleren. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de 
nieuwee manier van industriefinanciering niet van de grond komt. Ten eerste zijn er slechts 
weinigg ondememingsprojecten waarin kan worden geïnvesteerd; de industriële ontwikkeling 
gaatt in Nederland maar langzaam, zodat een adequate risicospreiding niet mogelijk is. Ten 
tweedee hebben beleggers de voorkeur voor andere beleggingen: staatsobligaties en 
spoorwegfinancieringen,, van overal ter wereld, die een redelijk hoog rendement opleveren. 

Alss invloedrijk financieel intermediair in Rotterdam is R. Mees & Zoonen terughoudend waar 
hett gaat om credit mobilier, vooral omdat er ruimte is voor speculaties. Alleen het idee van het 
mobiliserenn van vermogen, mits als onderdeel van een andere - normalere - bancaire activiteit, 
staatt hun aan. Het speculatieve aspect vinden zij uitermate riskant (en de tijd heeft ze gelijk 
gegeven).. Behalve dat zij zich een oordeel moeten vormen over kredietwaardigheid - de 
schattingg van het kredietrisico en van het wanbetalingsrisico - zouden zij zich in de nieuwe 
activiteitt een oordeel moeten vormen over het bedrijfsrisico, een risico dat samenhangt met 
conjuncturelee ontwikkelingen (wat we tegenwoordig het marktrisico van een belegging in een 
bedrijff  noemen). Daarom zouden zij een hogere verzekering eisen in de vorm van onderpanden. 
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Ookk de Mees-bankiers kunnen echter niet ontkennen dat de economische ontwikkelingen 
vragenn om een nieuwe manier van financieren. 

Inn 1866 schrijft Marten Mees een "geheim document", dat eruit ziet als een voorbereidings-
verslagg voor de ontwikkeling van een nieuw product om spaargeld aan te trekken. De volgende 
alineaa geeft daarvan een samenvatting. 

Meess stelt een nieuwe behoefte aan lange termijn kapitaal vast bij ondernemers, maar hij weet 
datt de achtergrond van R. Mees & Zoonen een dergelijke financiering niet toestaat omdat het 
alss kassiershuis zo liquide mogelijk moet blijven. Alleen als er geld voor langere tijd wordt 
toevertrouwdd aan de bank, kunnen deze fondsen ook worden gebruikt ter financiering van 
langeree termijn investeringsprojecten. De vraag is alleen hoe zij dat geld kunnen aantrekken 
vann de grote spaarders, die eigenlijk alleen maar geïnteresseerd zijn in korte termijn winsten en 
aann wie dus geen onderpanden gegeven kunnen worden. Als de bank grote spaarders voor 
langeree tijd aan zich kan binden, wordt het al gemakkelijker om dat geld in te zetten voor 
langeree termijn projecten. Een voorwaarde daarbij is echter dat de desbetreffende personen 
toestemmenn in de allocatie van hun geld. Mees verwacht dat de beleggers nooit akkoord zullen 
gaann met een regeling waarvoor zij geld moeten verschaffen en waarvan zij de opbrengsten 
langeree tijd moeten afwachten. Sommige beleggers zouden een deel van hun 
aandelenportefeuilee moeten liquideren om geld te kunnen verschaffen aan de bank, en vooral in 
moeilijkee tijden waarin er veel vraag is naar geld, en de rente hoog en de koersen van aandelen 
laagg zijn, kan de bank dat niet van ze verwachten. Mees bedenkt een constructie. De spaarders 
kunnenn hun effecten "in beleening" aan de bank geven. De effecten van de spaarders worden 
bewaardd in de kluis van de bank. De overeenkomst zou inhouden dat de bank deze effecten 
magg gebruiken om krediet te "trekken" (krediet verkrijgen op de markt op onderpand van 
effecten)) en dat geld kan gebruiken voor ondernemingsprojecten. Dat zou pas mogelijk zijn na 
goedkeuringg door de desbetreffende belegger, waarbij een rendement van 6% wordt beloofd op 
hett getrokken bedrag, wat hoog was in die jaren. Ondernemers met waardevolle projecten 
zoudenn bereid zijn nog meer te betalen voor de financiering, omdat het voor hen de enige 
mogelijkheidd zou zijn om aan externe financiering te komen. De essentie van deze constructie 
iss dat de belegger geen geld inlegt maar effecten. De bank kan hierop trekken wanneer dat 
nodigg is. De beleggers kunnen zo toch profiteren van hun belegging in effecten: ze hoeven die 
niett te verkopen en kunnen de effecten terughalen als ze dat nodig vinden. Tegelijkertijd creëert 
dee bank een nieuwe financieringsfaciliteit voor ondernemers met waardevolle 
investeringsprojecten.. De bank zou daarbij niet afhankelijk zijn van het aanbod van liquide 
middelenn door spaarders en toch lange termijn leningen kunnen verstrekken. 

Err zijn eerder intermediairs geweest die een dergelijke constructie hebben toegepast, maar 
zonderr succes. Beleggers hebben zekerheid nodig over de teruggave van hun effecten. Mees 
garandeertt de waarde van de effecten aan de belegger in het geval de laatste de te financieren 
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ondernemerr niet kent. Om dezelfde reden worden de fondsen getrokken op de effecten van 
meerr beleggers: de onwetendheid met de ondernemer is dan voor de individuele belegger 
minderr ernstig. Mees gelooft dat een bank op deze manier de intermediair kan zijn tussen de 
grotee spaarders en de nieuwe ondernemers. Hij vraagt iedereen die van het idee heeft gehoord, 
hett stil te houden tot alle details voldoende zijn voorbereid (GAR 305-41). 

Tweee jaar later laat Marten Mees opnieuw van zich horen over dit onderwerp in De Economist. 
Dee nieuwe industriële ondernemingen hebben behoefte aan ter zake kundige, betrouwbare 
intermediairs,, naast nieuwe verslagleggingsregels. 

"Mett de veroordeeling van de C.M. mag men echter haar goede zijde niet over het hoofd 
zien.. Er bestaat werkelijk tusschen den kapitalist en den industrieel of koopman een gebrek 
aann verband; dit hebben de oprigters van de C.M. zeer goed begrepen, en daaraan is voor een 
deell  de populariteit dier instellingen toe te schrijven. Wie is niet dikwijls, terwijl hij voor 
zichzelff  of voor anderen kapitaal zocht voor werkelijk goede, voordeelige zaken, afgestuit 
opp de moeilijkheid om geld te vinden bij kapitalisten; welk kapitalist heeft niet dikwijls te 
laatt ondervonden, dat hij zijn geld verkeerd geplaatst had?" (Mees in De Economist 1868, 
40). . 

Meess is uniek en provocerend met de bewering dat er een informatieprobleem is in de 
kapitaalmarkt!!  Hij wijst op de behoefte aan kundige tussenpersonen en tevens op de 
ongeschiktheidd van een NV voor deze taak, omdat NV-firma's per definitie anoniem zijn. 
Niemandd draagt er immers de volle verantwoordelijkheid voor de resultaten van de firma, 
niemandd is bang teveel te verliezen. De verleiding tot speculatie kan in zo'n omgeving niet 
wordenn weerstaan "...omdat men concurreert met den prikkel van eigen belang" (t.a.p., 44-45). 

Hijj  eindigt zijn betoog met: 
"Hett kan zijn dat ik gedwaald heb, en dat zij die buiten handel en industrie staan, nog 
huiverigg zullen blijven om van de oude gewoonte af te wijken. Mogt het mij gelukt zijn bij 
dee kapitalisten te hebben opgewekt de lust en overtuiging van hun belang hun geld meer in 
handell  en industrie te geven, zoo zouden deze regelen niet te vergeefs geschreven zijn." 

Inn de vier decennia die zouden volgen zou hij met zijn broers vrij eenzaam blijven in de 
vervullingg van deze taak van tussenpersoon. 

Mett dit concept zou de lange termijn financiering van de industrie van de grond kunnen komen. 
Hoewell  meer bankiers de noodzaak zien van langere termijn financiering, wordt het concept 
nauwelijkss toegepast. Een eerste oorzaak daarvoor is de beschikbaarheid van een alternatief 
voorr lange termijn krediet voor bepaalde situaties, in de vorm van voortdurende verlenging van 
arrangementenn op de prolongatiemarkt. Een tweede oorzaak ligt wellicht dieper in het wezen 
vann van het Nederlandse bankwezen dat gewend was aan en gespecialiseerd in 
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handelsfinanciering,, dus korte termijn financiering. Al eerder werd vermeld dat de liquiditeit 
vann de banken heilig is; die mocht niet worden aangetast door lange termijn uitzettingen. Een 
oplossingg die tegemoetkomt aan dit diepgewortelde principe was de verlenging van korte 
termijnn financieringen. In dat geval blijft de mogelijkheid open om maandelijks andere 
voorwaardenn af te spreken dan wel de lening te liquideren. Voorzover er onderzoek is gedaan 
naarr financieringen, is deze wijze wel gevonden, bijvoorbeeld bij het Friese DNB-agentschap 
(Vann der Werff 1994). Ze komt zelfs vandaag de dag nog voor. Omdat van het nieuwe 
alternatieff  niet vaststaat dat het goedkopere financiering zal opleveren, en omdat de verlenging 
vann korte termijn arrangementen voor de meeste marktpartijen een voldoende oplossing is, 
heeftt men geen reden over te gaan op het onzekere nieuwe alternatief. Alleen de bedrijven die 
eenn aanzienlijke verandering in hun activastructuur hebben ondergaan - waaronder 
machinefabriekenn - zoeken naar meer lange termijn financiering. Omdat zij bij voldoende 
beloofdd rendement financiering op de markt kunnen vinden met de uitgifte van obligaties, is er 
voorr hen ook nauwelijks reden de banken te vragen om lange termijn arrangementen. Zo 
blijvenn voor de banken alleen de bedrijven over die wel lange termijn financiering nodig 
hebben,, maar de markt niet konden overtuigen van hun toekomstige rentabiliteit. Dit vereist 
eenn beoordelingsvermogen van de bankiers dat zij eigenlijk nog onvoldoende hebben 
ontwikkeld.. Alleen de meest kundige bankiers kunnen in deze periode succesvolle 
financieringenn arrangeren. Of, zoals Marten Mees constateert in De Economist (1868): "de 
industriee heeft behoefte aan ter zake kundige, betrouwbare intermediairs". Intermediairs die 
hieraann voldoen zijn er nog nauwelijks. 

Resumerendd is de positie van de banken in de economie van de jaren zestig en zeventig niet zo 
belangrijkk als zij wellicht bij de aanvang van de modernisering hadden verwacht. Het 
bankwezenn ontwikkelt zich wel op het gebied van de industriefinancering, maar slechts 
langzaam.. Ten eerste komt dat door een blijvende focus op liquiditeit, die de banken ertoe 
beweegtt om lange termijn financiering te bewerkstelligen door het (telkens) verlengen van 
kortee termijn arrangementen. Ten tweede hebben zowel beleggers als ondernemers 
alternatievenn die minstens zo goed zijn: de besloten familie- en vriendenkringen en de 
prolongatiemarktt in Amsterdam. 
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DeDe banken in 1872 
InIn 1872 is Nederland rijk aan nieuwe banken. In de jaren zestig zijn verscheidene banken 
opgerichtopgericht met een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de financieringsfaciliteiten voor 
dede "nieuwe industrie". De nieuwe banken zijn rechtspersonen op zich (NV of CV) en 
beschikkenbeschikken over grote hoeveelheden kapitaal. De voorgenomen activiteit in lange termijn 
financieringfinanciering aan het bedrijfsleven blijkt in de praktijk toch neer te komen op verlenging van 
kortekorte termijn arrangementen, niet in de laatste plaats omdat de bankiers nog geen ervaring 
hebbenhebben in het beoordelen van langere termijn projecten en met de verlenging van korte termijn 
arrangementenarrangementen ook wel te leven valt. Het aantal banken dat faciliteiten aanbiedt is groot, maar 
dede werkelijk aangegane financieringsrelaties met het bedrijfsleven zijn geen weerspiegeling 
vanvan dat aanbod. De bedrijven hebben immers vele andere alternatieven, die voldoende 
bevallenbevallen en niet noodzakelijk duurder zijn dan de nieuwe bankfinanciering. Bovendien is het 
maarmaar de vraag of ondernemers van goede reputatie bij de banken goedkopere financiering 
kondenkonden krijgen: zij krijgen op de markt al goede voorwaarden. De bedrijven die op de markt 
nietniet terecht kunnen, hebben behoefte aan alternatieven, maar worden op hun beurt belemmerd 
doordoor de traditionele voorzichtigheid bij bankiers, die onbekende en mogelijk slecht renderende 
bedrijvenbedrijven ook liever niet als cliënt hebben. Kortgezegd zijn er mogelijkheden genoeg maar 
vindenvinden bedrijfsleven en banken elkaar nog niet op grote schaal. 

4.2.33 De bancaire sector  1873-1900 

Dee tijdelijke hausse van oprichtingen na de Frans-Duitse oorlog, waarin een aantal banken 
enthousiastt meegaat (vooral de Rotterdamsche Bank en de Amsterdamsche Bank), en de 
terugvall  in de daarop volgende jaren brengen de problemen van het Nederlandse bancaire 
stelsell  werkelijk aan het licht. De banken blijken lange termijn projecten niet altijd goed te 
hebbenn beoordeeld. De aanhoudende prijsdaling brengt vele bedrijven in de problemen en de 
bankenn zien diverse projecten mislukken. Nu blijkt dat de banken geen lange termijn 
financieringg kunnen verlenen, niet omdat zij over onvoldoende vermogen beschikken, maar 
omdatt zij dergelijke projecten niet goed kunnen beoordelen. De beschikbare informatie over 
industriëlee projecten is onvoldoende of de capaciteit van bankiers om dergelijke informatie te 
verwerkenn voldoet niet, of beide. Bankiers noch ondernemers weten welke informatie nodig is 
omm verwachte financiële resultaten voor de langere termijn te kunnen opstellen en beoordelen. 
Datt zelfs zeer kundige bankiers als Mendel moeite hebben met een langere termijn perspectief, 
blijktt uit zijn beslissing enorme dividenden uit te keren aan de deelnemers van de Crediet 
Vereenigingg in goede jaren, zonder rekening te houden met eventueel komende slechtere jaren. 
Alss een reactie gaan bedrijven die bancaire financiering hadden overwogen, weer over op 
onderlingee financiering (De Vries in Klep 1982, 36). De banken wenden hun overvloedige 
middelenn aan voor de aankoop van staatspapier en gedragen zich als belegger onder de 
beleggers:: voorzichtig, met een uitgesproken voorkeur voor vaste vergoedingen en liquiditeit. 
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Overigenss waren niet alle ervaringen met lange termijn financieringen negatief. Handelshuizen 
zoalss Van Eeghen & Co boekten wel succes met lange termijn financieringen. 

Schaal Schaal 
Dee groei van de bancaire sector gaat mee met de groei in diverse andere sectoren van de 
economie,, zoals tabel 4.2 illustreert (overgenomen uit Kymmell 1996, IIA , 19). Het principe 
"werkk niet boven je eigen kracht" wordt losgelaten en het gebruik van bancaire dienstverlening 
wordtt niet langer als teken van zwakte gezien. Deze meer positieve benadering van banken is in 
dee decennia vóór 1900 langzaam in de maatschappij doorgedrongen. Bij naamloze 
vennootschappenn was het gewetensbezwaar van meet af aan niet aanwezig, omdat deze geen 
hoofdelijkee aansprakelijkheid kennen (ook Kymmell 1996, IIA , 18 en IIB, 206). De rol die 
bankenn spelen in het betalingsverkeer was daarbij essentieel, zowel bij de lopende rekeningen 
alss bij de incassering van wissels en ander handelspapier van bijvoorbeeld leveranciers. Het 
traditionelee leverancierskrediet wordt veelal met behulp van wissels gegeven. Deze wissels zijn 
gemakkelijkk disconteerbaar bij de banken. Het gebruik van wissels geëndosseerd door banken 
inn het betalingsverkeer vergroot de acceptatie van banken in de economie. Feitelijk wordt 
immerss handelskrediet omgezet in bancair krediet.38 Samen met de faciliteit van het rekening 
courantt krediet - steeds meer blanco gegeven - wint bancaire kredietverlening enorm aan 
belang. . 

Dee groei van het bedrijfsleven vanaf 1896 vertaalt zich in een toename aan bancaire 
activiteiten.. Enerzijds betreft dit het betalingsverkeer, anderzijds de bancaire kredietverlening. 
Dee uitbreiding van bedrijven vraagt om meer extern vermogen. De banken profiteren van deze 
groteree vraag door op te treden als intermediair bij emissies en zelf - in syndicaten - te 
participerenn in veelbelovende projecten. De bancaire kredietverlening wordt door 
ondernemingenn benut voor voortdurende financiële flexibiliteit op korte termijn, alsook voor de 
voorfinancieringg van emissies. 

Doorr fusies vindt een schaalvergroting in het bedrijfsleven plaats. Banken groeien aanvankelijk 
nogg met kapitaalsverhogingen vlak na 1900, maar gaan vanaf 1911 ook fusies aan.39 De 
schaalvergrotingg in het bankwezen is niet gestoeld op een actievere opstelling van de banken, 
maarr eerder op het volgen van ontwikkelingen in de industrie. De banken verlaten hun 
taakopvattingg die beperkt was tot liquide projecten en financieren nu ook de grotere 
ondernemingenn in handel, scheepvaart en nijverheid (Kymmell 1996, IIA, 34). 
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Tabell  4.2 Relatieve groei van bancaire kredietverlening (indexcijfers, 1875 = 100) 

totalee kredietverlening bank- en effectenbedrijf 

zakelijkee kredietverlening banken 

capaciteitt stoomwerktuigen 

exportt (in guldens) 

importt (in guldens) 

1875 5 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

100 0 

1900 0 

385 5 

239 9 

280 0 

314 4 

294 4 

1910(1913) ) 

1000(1913) ) 

556(1913) ) 

390 0 

572 2 

545 5 

Bron:: Kymmell 1996, IIA, 19 (oorspronkelijke bronnen: Statistische Cahiers; De Jonge 1968, 190; 
Lindbladd in Sociaal-Economisch Jaarboek 1988) 

Specialisatie Specialisatie 
Dee rol van de banken in de economie neemt toe waar het gaat om (internationaal) 
betalingsverkeer,, door de inburgering van lopende rekeningen en door het gebruik van 
rembourskrediet.. De korte kredietverlening groeit gestaag. De hoogte van het korte termijn 
krediett wordt bepaald door het beschikbare onderpand, meestal effecten. In zeldzame gevallen 
verleentt een bank blanco krediet (zonder onderpand); de debiteur heeft dan een goede reputatie. 
Dee procedures voor de verlening van kredieten - of bij Credietvereenigingen voor de toelating 
vann nieuwe leden - worden nu meer gestructureerd. 

Dee banken krijgen weliswaar een grotere rol in de economie maar die rol is feitelijk een 
uitbreidingg van hun traditionele rol: de verzorging van het betalingsverkeer. De oprichting van 
bankenn was steeds een kwestie geweest van een aantal enthousiaste deskundigen, die ook het 
initiëlee vermogen verschaften. Het aantrekken van cliënten blijkt echter uiterst moeilijk. 
Ondernemerss hebben alternatieven in onderlinge financiering en in marktfinanciering als zij 
voldoendee goede verwachtingen hebben. Spaarders en beleggers hebben voldoende 
alternatievenn die naar hun mening betere rendementen geven dan bancaire deposito's. Banken 
kunnenn hier niet tegenop bieden. Overigens blijven zij zelf hun cliënten de alternatieven bieden, 
zoalss het uitzetten van geld op prolongatie. Zij geven cliënten geen reden hun geld op deposito 
tee zetten. Wat de banken wel blijven doen, blijkt tevens een noodzakelijke leerschool: het 
verlenenn van rekening courant krediet en het aldus waarnemen van de financiële zaken van 
ondernemingen.. Er is geen lange termijn krediet nodig om de notoire wanbetalers te 
onderscheidenn van de consequent betalende lieden. Dergelijke ervaringen hadden de 
traditionelee kassiers in den lande al, waaronder Mees, maar tegen het einde van de eeuw maken 
ookk de andere bankiers ze zich eigen. 
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DeDe banken in 1895 
InIn 1895 hadden de banken nog steeds geen grotere rol in de economie dan een bemiddelaar in 
betalingsverkeer.betalingsverkeer. Lange termijn projecten werden zelden een succes. Na de Frans-Duitse 
oorlogoorlog en de daarop volgende correcties op het overenthousiasme verleenden banken 
nauwelijksnauwelijks nog lange termijn financieringen. Wel werd de faciliteit van rekening courant 
kredietkrediet aanzienlijk uitgebreid, en werden sommige bedrijven gedwongen bankkrediet op te 
nemennemen vanwege het door Amerikanen verplicht gestelde rembourskrediet. Deze faciliteit was 
behalvebehalve voor de bedrijven ook voor de banken prettig; het gaf ze de kans financiële zaken te 
observerenobserveren en te leren over het financiële beleid van bedrijven. Voorzover bedrijven 
probeerdenprobeerden lange termijn financieringen te krijgen via banken, kregen zij te maken met de zeer 
voorzichtigevoorzichtige houding van de bankiers: hun positie in het betalingsverkeer vereiste immers 
voldoendevoldoende liquiditeit en verdroeg geen onnodige blootstelling aan risico 's. De banken hadden 
voldoendevoldoende beschikbaar kapitaal om bedrijven te voorzien van financieringen, maar hun 
voorzichtigheidvoorzichtigheid was vaak een belemmering voor de uitvoering van dergelijke projecten. 

Dee voornaamste bancaire activiteit blijft de verzorging van het betalingsverkeer, maar ook 
handelsfinancieringg is een grote inkomensbron (Jonker 1995, 188). Het verlenen van rekening 
courantt krediet - formeel dagelijks opzegbaar - mondt vaak uit in doorlopende financiering, 
diee jaren kan duren. Dit is zowel voor het bedrijfsleven als voor de banken een goed 
arrangement:: bedrijven kunnen rekenen op financiële armslag en banken kunnen dagelijks 
controlerenn en waar nodig corrigeren. De banken begeleiden meer emmissies, waardoor zij de 
naamm "algemene banken" krijgen in plaats van "handelsbanken". Bovendien waren de banken 
vaakk bereid emissies voor te financieren. In de periode 1904 tot en met 1913 hebben zij voor 
ƒ9822 miljoen publiek en onderhands geëmitteerd, waarvan ƒ 168 miljoen voor bedrijven in 
handell  en nijverheid (Renooy 1951, 117). 

4.2.44 De bancaire sector  in cijfers 

Tabell  4.3 geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het bankwezen in Nederland tussen 
18755 en 1913. De gekozen jaren zijn jaren die ook in Kymmells onderzoek worden genoemd. 
Dee cijfers zijn onze interpretaties van de jaarverslagen en verschillen hier en daar van 
Kymmellss interpretaties. De posten bevatten de volgende balansonderdelen: 
-- kas is hier uitsluitend kas, exclusief wissels en dergelijke biljetten; 
-- kredieten zijn alle korte termijn debiteuren, inclusief wissels; 
-- effecten zijn uitsluitend (verhandelbare) effecten; 
-- toevertrouwde middelen zijn uitsluitend deposito's, exclusief wissels of accepten en 

positievee rekening courant saldo's; 
-- eigen vermogen is uitsluitend kapitaal, exclusief eventuele voorzieningen. 
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Dee drie genoemde inkomstenbronnen werden eenduidig op deze wijze in de jaarverslagen 
vermeld.. De cijfers van 1895 en 1913 van de Rotterdamsche Bank vermelden de resultaten uit 
wisselarbitragee bij "rente". Vóór die tijd en bij de overige banken werd winst uit arbitrage 
vermeldd onder "fondsen", dat onder meer koerswinsten en -verliezen bevat. Hierdoor is het 
resultaatt uit "fondsen" bij Rotterdamsche Bank lager dan bij de twee andere banken. 

ToelichtingToelichting bij de tabel 
All ee cijfers in de tabel illustreren de geringe groei in de periode 1873-1895 en de versnelde 

groeii  in de periode 1895-1914. 
Opvallendd binnen deze trend is de toename van toevertrouwde middelen. Deze stegen per 

hoofdd van de bevolking van ƒ 15 in 1875 naar ƒ 35 in 1895 en ƒ 83 in 1913 (prijsindices: 124, 
1000 resp. 112; loonindices: 63, 90 resp. 107). Men was dus meer bereid geld naar de banken te 
brengen.. Dit bracht de Nederlandse banken dichterbij de Engelse banken: daar was het bedrag 
aann toevertrouwde middelen per hoofd in dezelfde jaren 161, 248 resp. 260 gulden (Kymmell 
1996,, IIA, 141). De toevertrouwde middelen blijven stijgen, ongeacht een stijging of daling van 
dee conjunctuur. 

Amsterdamschee en Rotterdamsche Bank beginnen als naamloze vennootschappen met veel 
kapitaal.. In de jaren zeventig is hun activiteit dusdanig laag dat zij aandelen moeten inkopen. 
Amsterdamschee Bank is in 1872 begonnen met ƒ 10 miljoen eigen vermogen. In 1874 is dit al 
teruggebrachtt tot ƒ 7,5 miljoen, en in 1877 is het kapitaal opnieuw verlaagd tot ƒ 6 miljoen. 
Rotterdamschee Bank heeft eigen aandelen ingekocht in 1876. Het eigen vermogen in 1895 is 
bijj  beide banken dus lager dan in 1875. De aard van de Twentsche Bankvereeniging als 
commanditairee vennootschap verklaart een blijvende toename van het eigen vermogen van 
dezee bank. 

Hett totaal aan verleende kredieten weerspiegelt de toename in bancaire activiteit. De 
bedragenn in de tabel bevatten zowel debiteuren op rekening courant, de gewone debiteuren 
(kortee termijn kredieten) als wissels. 

Uitt de tabel kan verder de solvabiliteit en de liquiditeit van de banken worden afgeleid. 

Beidee indices waren zeer hoog. 
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Tabell  43 De ontwikkeling van de bancaire sector (bedragen in miljoenen guldens) 

Balanstotaal l 

Kas Kas 

Kredieten n 

Effecten n 

Toevertrouwde e 
middelen n 

Eigen n 
vermogen n 

Inkomsten n 

Rente e 

Provisie e 

Fondsen n 

grootstee zeven ban-
ken n 

1875 5 

80,31 1 

6,03 3 

65,21 1 

6,59 9 

26,76 6 

31,34 4 

3,034 4 

18955 1913 

127,99 405,0 

8,577 37,49 

103,66 326,5 

9,711 22,77 

63,622 215,4 

35,200 103,4 

4,0566 12,075 

Amsterdamsche e 
Bank k 

1875 5 18955 1913 

17,855 29,44 86,57 

0,56 6 

19 9 

3,22 2 

1,83 3 

7,85 5 

0,728 8 

1,222 7,99 

411 57,50 

3,499 4,99 

18,555 47,47 

7,422 23,9 

1,0966 2,671 

0,2877 0,394 1,486 

0,191 1 

0,231 1 

0,2211 0,672 

0,4577 0,40 

Rotterdamsche e 
Bank k 

1875 5 

22,48 8 

1,17 7 

18,74 4 

2,40 0 

2,84 4 

10,27 7 

0,828 8 

0,564 4 

0,262 2 

0,107 7 

1895 5 

15,74 4 

1,23 3 

14,23 3 

0,10 0 

4,78 8 

5,75 5 

0,553 3 

0,327 7 

0,161 1 

0,049 9 

1913 3 

123,4 4 

35,99 9 

42,90 0 

6,79 9 

50,81 1 

37,66 6 

3,530 0 

2,394 4 

0,754 4 

0,279 9 

Twentschee Bank 

1875 5 

17,43 3 

0,56 6 

13,32 2 

2,40 0 

5,91 1 

5,30 0 

0,643 3 

0,140 0 

0,195 5 

0,306 6 

18955 1913 

39,133 130 

0,844 2,75 

30,288 96,03 

8,622 29,74 

12,611 41,81 

14,344 54,97 

1,3077 3,081 

0,5599 1,691 

0,3911 0,810 

0,3022 0,359 

Bronnen:: Kymmell 1996, IIB tabel 5, 6 en 8 voor "grootste zeven banken", jaarverslagen voor de 
afzonderlijkee banken. 

BelangrijkeBelangrijke banken in de bancaire sector 
R.R. Mees & Zoonen is onbetwist een leider in de bancaire sector, niet waar het gaat om 
marktaandelenn maar als initiator van vernieuwingen in bancaire financieringen. Mees is 
oorspronkelijkk kassier en verzekeraar en als zodanig deskundig in het beoordelen van 
kredietwaardigheidd en het schatten van risico's. De bank is en blijf t klein, al is de omvang van 
hunn activiteiten niet goed af te lezen uit hun balanscijfers: de meeste bemiddelingen verschenen 
niett op de balans. Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank zijn opgezet in de hausse van 
oprichtingenn in het kader van de vermeende behoefte aan kredietverlening in de industrie van 
dee jaren zestig. Zij zijn grote spelers in de bancaire sector, maar beide uitermate voorzichtig. 
Hunn cliëntenbestand in de zin van aantal debiteuren is waarschijnlijk een veelvoud van het 
aantall  debiteuren van Mees. In die zin verschillen zij van karakter. Mees is meer adviseur, 
begeleiderr en garantsteller; Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank bedienen een breed 
publiekk met faciliteiten voor het betalingsverkeer en de korte kredietverlening. De 
Amsterdamschee Bank draagt bij in de industriefinanciering in Nederland door deel te nemen in 
diversee syndicaten, en in de Financieringsmaatschappij voor Nijverheidsondernemingen. De 
Rotterdamschee Bank heeft aanvankelijk te kampen met wisselingen in de directie, die het 
doorvoerenn van vernieuwingen belemmeren. Meer dan de andere banken besluit de RB zich 
niett meer aan lange termijn projecten te wagen na enige grote teleurstellingen; desondanks 
houdenn zij zich niet geheel aan dat voornemen. De Twentsche Bankvereeniging is vanaf zijn 
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oprichtingg een "andere" bank, wordt althans zo gezien door zijn concurrenten. De TBV is 
opgerichtt door textielfabrikanten, die zowel het kapitaal leveren als profiteren van de diensten 
vann de bank. Met de vestiging in Londen is de verbinding met de geldmarkt daar al in een 
vroegg stadium een feit. De activiteiten van de TBV kennen hun oorsprong in de financiering 
vann de textielhandel, het consignatie-krediet, de wisselhandel, etcetera. TBV is derhalve 
deskundigg in (internationale) handelsfinanciering. Het concept van TBV is zo populair dat een 
grotee verscheidenheid aan ondernemers zich aansluit bij de bankvereniging. De groei van de 
TBVV houdt niet op: de bank blijf t andere banken overnemen en groeit gestaag tot de grootste 
spelerr in de bancaire sector. 

4.33 Samenvatting en evaluatie 

FaciliteitenFaciliteiten ter beurze 
Dee Nederlandse vermogensmarkt heeft in de jaren zestig voldoende faciliteiten voor het 
doorsluizenn van middelen van kapitalisten naar kapitaalbehoevenden, ook al zijn de laatsten 
meestall  overheidslichamen. Deze faciliteiten waren: de effectenbeurs, markten en beurzen, 
veilingen,, notarissen, gerechtshoven die contracten kunnen afdwingen op straffe van onder 
meerr een groot reputatieverlies, de telegraaf voor communicatie met andere steden en landen, 
intermediairss met ondersteunende faciliteiten, commissionairs, bankiers en kassiers. Arbitrage 
werktt snel. De innovaties telegraaf en telefoon worden onmiddellijk ingevoerd in Amsterdam, 
ookk al zijn zij aanvankelijk duur; de grote huizen hebben die kosten graag over voor een betere 
prijszettingg van de door hen verhandelde fondsen. De Nederlandse markten hebben goede 
verbindingenn met Londen, de grootste markt in Europa. 

Beleggers'Beleggers' voorkeuren en ondernemers' voorkeuren 
Hett aanbod van vermogen was geen probleem; er werd ook kapitaal geëxporteerd. Beleggers 
hebbenn een voorkeur voor vastrentende fondsen in lichamen die niet failliet kunnen gaan - of 
diee schijn kunnen ophouden - en die gemakkelijk van de hand kunnen worden gedaan. Deze 
fondsenn vergoeden gemiddeld 6%. Binnenlandse industriële, onbekende fondsen moeten 
minstenss evenveel opbrengen maar kunnen dat niet altijd bieden. De beleggers beleggen dan 
ookk naar hartelust in buitenlandse projecten. De belangrijkste verklaring voor het vermeende 
"gebrek""  aan kapitaal voor industriële ondernemingen ligt eerder aan de vraagzijde. Veel 
ondernemerss kunnen slechts een relatief laag rendement beloven. Ondernemers met hogere 
rendementsverwachtingenn vinden voldoende aanbod van vermogen. De vraag naar extern 
vermogenn van financieel intermediairs is niet groot. Nederlandse ondernemers betrekken het 
liefstee bekenden bij hun bedrijf die een deel van het bedrijfsrisico dragen: commanditair 
vennoten.. Bankiers zien zij niet graag komen, tenzij voor betalingsfaciliteiten zoals de lopende 
rekening.. De suggestie van verscheidene auteurs dat onvoldoende werd geïnvesteerd vanwege 
onvoldoendee kapitaal is volgens recent onderzoek ongegrond. Zodra goede rendementen 
wordenn verwacht (meer dan de NWS-rente van 4% of de rente op buitenlands staatspapier van 
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6%;; liever meer dan dat op risicovolle spoorwegfondsen van 7%), is financiering geen 
probleemm meer.40 

CreditCredit Mobilier 

Mett de oprichting van Credit Mobilier in 1853 in Frankrijk ontstaat het idee dat externe, 
bancairee financiering ook weldadig kan zijn voor ondernemingen en voor de ontwikkeling van 
dee industrie. De discussie barst in Nederland los, onder andere in De Economist (zie 
bijvoorbeeldd het citaat van Muller in paragraaf 3.0). De Nederlandsche Bank karakteriseert de 
Creditss Mobilier als instellingen die door het belang bij het oprichten van ondernemingen en 
hett hieruit voortkomende effectenmateriaal geneigd zullen zijn tot speculatie. Een dergelijk 
optimismee zou de economische ontwikkeling op gevaarlijke wijze versnellen (Hirschfeld 1922, 
31).. De algemene opinie dat ondernemers niet boven hun kracht mogen werken verdwijnt niet 
onmiddellijk,, maar er komt ruimte voor "andersdenkenden" - of realisten - die de feitelijke 
financieringsverhoudingenn al onderkennen. Externe financiering van "vreemden" wint terrein. 
Eenn oorzaak kan de afname zijn van onderlinge financiering tussen ondernemers en hun 
families.. Deze afname was zelfs de aanleiding voor de oprichting van de (succesvolle) -
Credietvereenigingg in Amsterdam in 1853 (Jonker 1996, 110, 117). De oprichting van vele 
nieuwee banken in de jaren zestig is gebaseerd op de verbetering van de financieringsfaciliteiten 
voorr het bedrijfsleven, maar de nieuwe banken zorgen eerder voor een ongevraagde overdaad. 
Dee overdaad brengt ook een argwaan teweeg dat intermediairs op speculatieve wijze geld 
willenn gaan maken met andermans kwaliteiten. De bankiersfamilie Mees lijk t nog de 
zorgvuldigstee in deze moderne ontwikkeling: zij maken gebruik van de nieuwe mogelijkheden, 
terwijll  zij voortdurend beducht blijven op speculatie. Hiermee worden zij de sterkste in de 
sector.. Vele andere financiers vallen in dit tijdperk door de mand. 

EenEen andere rol voor banken? 

Teleurstellendee resultaten in de jaren zeventig rechtvaardigen de terugtrekking van banken uit 
dee nieuwe activiteiten. Er worden wel innovaties geïntroduceerd in de vermogensmarkt: 
rekeningg courant krediet en rentedragende deposito's. Deze worden in het oude waarden-stelsel 
geplaatstt en zij vormen een faciliteit voor oude financieringsgewoontes, maar dienen niet ter 
uitbreidingg van de beschikbare financiering. Toch blijkt er voor goede ondernemingsprojecten 
voldoendee vermogen te zijn, omdat voor goede rendementen altijd financiers te vinden zijn. 
Mett de lopende rekeningen, de omzetting van leverancierskrediet en het rembourskrediet 
kunnenn banken langzaam maar zeker hun deskundigheid op het gebied van 
ondernemingsfinancieringg ontwikkelen. Jonker (1995) spreekt zelfs van spoilt for choice: 
ondernemingenn hebben nu alle verschillende alternatieven die ze wensen, en banken doen 
steedss meer, maar eigenlijk meer van hetzelfde: kredietaanvragen - betalingsuitstel -
beoordelenn en toekennen. 
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HetHet werkelijke financieringsprobleem 
Dee nieuwe Nederlandse banken worden opgezet vanuit een vermeende behoefte aan meer 
financieringsalternatievenn voor de industrie. Het grote probleem bij de financiering van de 
industriee is echter niet de beschikbaarheid van vermogen, maar de overdracht van de gewenste 
informatie.. Om een aantal redenen zijn beleggers niet en masse bereid hun vermogen naar de 
bankenn te brengen. Ten eerste kunnen de banken hun geen hoger rendement beloven dan dat op 
hunn bestaande (lange en korte termijn) beleggingen in infrastructuurprojecten, staatspapier en 
prolongatiekrediet.. Ten tweede kunnen bankiers hen niet overtuigen van het nut van de 
financieringg van industriële projecten, doordat zij daar zelf nog te weinig zicht op hebben. 
Slechtss een enkele bank is wel in staat de beleggers voldoende reden te geven hun geld bij hen 
inn deposito te geven. Derhalve krijgen de meeste banken geen kans de zo gewenste 
intermediair-roll  tussen industrie en beleggers te gaan vervullen. Er blijf t echter behoefte aan 
respectabelee intermediairs die het nut kunnen uitleggen van het doorsluizen van 
geldoverschottenn naar industriële projecten én de beleggers op een geloofwaardige manier een 
hogerr rendement in het vooruitzicht kunnen stellen. Deze bankiers zouden 
ondernemersinitiatievenn en dus vraag kunnen stimuleren! Het ontbreekt de meeste bankiers aan 
inzichtt in de risico's en de verwachte rendementen van te financieren projecten. Hierdoor zijn 
zijj  genoodzaakt uitsluitend korte kredieten te verlenen. Door hun focus op liquiditeit houden ze 
vastt aan deze activiteit. Pas na de eeuwwisseling, wanneer bankiers meer betrokken raken bij 
bedrijven,, krijgen meer bankiers inzicht in de mogelijkheden van ondememingsfinanciering. 
Dann worden banken door beleggers en ondernemers ook meer geaccepteerd. Dit zou uitmonden 
inn een overreactie van de banken met betrekking tot lange termijn financieringen na de Eerste 
Wereldoorlog,, die in de jaren twintig weer wordt teniet gedaan, maar zover gaat deze studie 
niet. . 

Notenn bij  hoofdstuk 4 

266 Omdat de vier factoren veel met elkaar te maken hebben, zal een strikte scheiding in de beschrijving 
niett altijd mogelijk zijn. 

277 De structuur van de Nederlandse financiële markten had ooit zijn basis in de jaarmarkten van de 16e 
enn 17e eeuw. Deze markten vormden een efficiënte organisatie voor de handel en de ontwikkeling 
vann kapitaalmarkten kan er niet los van worden gezien: het was de manier om anderen te ontmoeten, 
enn vraag, aanbod en prijzen vast te stellen, zowel van goederen als van effecten. Het principe van 
dezee economische organisatie was afgekeken van de Italianen, het voordeel was groter door de 
groteree schaal. Een van de oorzaken van het succes van dit systeem in de Gouden Eeuw was de 
beschermingg van eigendomsrechten, vastgelegd in de verhandelbare contracten. North en Thomas 
(1973,, vertaling 1980, 178 e.v.) zien dit in combinatie met de efficiënte economische organisatie als 
eenn essentiële vernieuwing die de Nederlanden sterker maakte dan de buurlanden. Dit is 
waarschijnlijkk de oorzaak van de zogenoemde "omgekeerde ontwikkeling" in de Nederlandse 
vermogensmarkt:: eerst waren markten belangrijk, banken werden pas later belangrijk. 

Uitt dezelfde tijd stammen ook de geschreven contracten. Zowel in handelsovereenkomsten als in 
financieringsovereenkomstenfinancieringsovereenkomsten werden voorwaarden opgetekend. Als de voorwaarden werden 
geschonden,, dan kon een benadeelde koopman in de gerechtshoven nabij de markt een 
rechtsvervolgingg instellen ten behoeve van juiste uitvoering. Een beslissing van een gerechtshof kon 
niett worden genegeerd als de koopman in Europa operationeel wilde blijven (t.a.p. 183). Notarissen 
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vestigdenn zich rond de markten. Zij getuigden en bemiddelden bij commerciële geschillen. Hoewel 
dee Franse overheersing en de opkomst van Engeland de Nederlanden weinig kans gaven zich verder 
tee ontwikkelen, bleven deze instituties bestaan: markten en veilingen, afdwingbare contracten en 
bemiddelendee notarissen of commissionairs. 

Opp de markten opereerden traditioneel bankiers, die voor de 'clearing' van betalingen zorgden en 
hett gebruik van baar geld konden beperken. De bankiers hebben door deze functie zicht op 
(internationale)) handelsstromen gekregen en op de waarde van bijvoorbeeld wisselkrediet. Dit in 
tegenstellingg tot de kassiers, die buiten markten opereerden: zij verzorgden de (dagelijkse) inning van 
betalingenn voor bijvoorbeeld leveranciers, waardoor zij op hun beurt zicht kregen op het betalings-
gedragg van personen. Het onderscheid was aan het begin van de 19e eeuw reeds vaag geworden 
(hieroverr meer in de paragraaf over banken). 

28Zo'nn 60% van de kapitalisten woonde in het westen van het land; ongeveer 15% woonde in het 
oostenn van het land (c.q. Overijssel), en de overige 25% in het noorden en het zuiden (Verstegen 
1996,, tabel 2.5). 

299 Cijfers voor het jaar van het Overzigt. Gemiddeld waren de rendementen in de decennia voor 1860 
opp binnen- en buitenlandse effecten 4 tot 5% (Verstegen 1996 tabel 1.2; diverse Prijscouranten zoals 
hett Amsterdamsen Effectenblad GAA W72). De rente op staatspapier werd bepaald in de Staten 
Generaall  op basis van "algemene nonnen" - niet inflatie. In 1859 wordt bijvoorbeeld opgetekend dat 
5%% "in den tegenwoordigen tijd te hoog was, dat de algemeene maatstaf hoogstens slechts op 4 
gesteldd kan worden en dat de wet in overeenstemming met de werkelijkheid behoort te zijn" 
(Verstegenn 1996, 88). Die "werkelijkheid" is de "algemene norm", zoals die werd ervaren; 
buitenlandss staatspapier was hier van weinig invloed. 

300 Fase en Van de Poll (1996) vinden voor de periode 1828-1900 een risicopremie van 4%. Voor de 
berekeningg van deze risicopremie is een aandelenindex van zes beursgenoteerde aandelen 
samengesteldd (13 voor de periode 1891-1918), waarvan de koersen en het dividendrendement zijn 
vergelekenn met de risicovrije geldmarktrente en de kapitaalmarktrente (Van de Poll 1996). De in de 
tekstt genoemde 1,5% komt voort uit een vergelijking van gepubliceerde rendementen op 
staatsleningenn resp. handels- of industriële fondsen in het Amsterdamsen Effectenblad, niet allemaal 
beursgenoteerd. . 

311 De VvE streeft "gereguleerde"prijsvorming na maar de Prijscouranten geven na 1876 een enigszins 
vertekendd beeld van de totale markt. Het Reglement voor de Effectenhandel schrijft namelijk voor 
datt voor publicatie in de Prijscourant het desbetreffende effect aan een aantal voorwaarden moet 
voldoen.. Van industriële effecten moet minimaal ƒ 100.000 zijn geplaatst, er moet 2/10.000 van het 
geplaatstee bedrag worden betaald aan de VvE, terwijl alle staatspapier, alle buitenlandse sporen, 
gemeenteleningenn en premieleningen zonder voorwaarden worden gepubliceerd. Voor industriële 
effectenn is de belegger dus aangewezen op de prijscourant van een andere intermediair. In 
bijvoorbeeldd het Amsterdamsch Effectenblad, dat twee maal per week verschijnt, wordt regelmatig 
eenn lijst opgenomen met actuele successiewaarden van incourante effecten, die onder meer gebaseerd 
zijnn op de meest recente veilingen. 

Hett Reglement van de VvE beschrijft verder de handelsregels (gedragscodes), 
administratieregels,, betalingswijzen, gehanteerde wisselkoersen, provisies, opstelling van 
standaardcontracten,, alsook de voorwaarden voor notering op de beurs (minimale waarde 
handell  resp. voldoende verhandelbaarheid). Tevens worden de administratie- en gedragsregels voor 
beleningenn en prolongatie in dit reglement vastgelegd. In Rotterdam bestaat ook een VvE, voor de 
beurss in Rotterdam. De regels zijn daar minder streng: effecten kunnen er eerder worden genoteerd 
enn gepubliceerd, terwijl dat laatste bovendien slechts 1/10.000 van het geplaatste bedrag kost. 

322 Feitelijk behoren de meeste banken die in de jaren zestig zijn opgericht nu tot de ABN AMRO. 
333 Schatting van Kymmell zelf is ƒ 40 miljoen. De Jong (1967) schat het bedrag kredietuitzettingen op 

ƒƒ 30 miljoen. 
344 Betalingsbeloftes van een bankier met een reputatie waren een prettiger bezit voor een handelaar dan 

eenn betalingsbelofte van een afnemer: bankpapier had in deze perceptie een lager (krediet)risico. 
355 Voor een overzicht en gedetailleerde bespreking van alle nieuwe banken zie Kymmell 1992 

hoofdstukk 9, 11, 12, 14. 
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366 Ook hier wordt erkend dat persoonlijke aansprakelijkheid mensen eerder zou dwingen tot 

zorgvuldigheidd in financieel beleid. De bank-NV's kennen hetzelfde nadeel als de industriële NV's. 
Laterr in deze paragraaf zal Marten Mees aan het woord komen, die dit "incentive probleem" uitlegt 
inn De Economist. 

377 Bijvoorbeeld in 1855, p. 353 e.v. Behalve credit mobilier is het credit foncier gecreëerd ten behoeve 
vann hypotheekleningen voor huizen, waarvoor ook obligatieleningen worden uitgegeven ter 
financieringg van de bank in kwestie. Het credit foncier komt gedegen over, het credit mobilier wordt 
betiteldd als "de dartele jongere zuster". Er wordt een citaat van M. Mees aangehaald uit de Nieuwe 
Rotterdamschee Courant van 23 juli 1855: "dit is slechts een bedekte manier van geldleenen aan 
meestall  wilde speculanten". Effectief werden de obligaties van het Franse Credit Mobilier uitgegeven 
tegenn 5,5%, een schier onhaalbare belofte aan de beleggers. In 1861 (p. 51) wordt de malaise in de 
geldmarktt gewijt aan Frankrijk en Amerika: "ongelukkig begrijpt de Fransche bank de ware 
staathuishoudkundigee beginselen zeer onvolledig." 

388 De wissel was immers een betalingsopdracht van de leverancier aan de klant. Door de wissel bij de 
bankk te verzilveren kreeg de leverancier zijn geld wanneer hij wilde. De bank nam de wissel over. De 
klantt moest het krediet nu niet bij de leverancier afbetalen maar bij de bank (ook: Kymmell 1996, 
IIA ,, 186). 

39Dee vereiste vergroting van de draagkracht van de banken na de eeuwwisseling leidde tot een 
fusiegolff  in de sector. Rotterdamsche Bank was de eerste die haar schaal vergrootte door de 
overnamee van enkele kleinere banken in 1911. Van de start van een concentratiegolf kan echter niet 
wordenn gesproken: het aantal banken blijf t namelijk groeien, de bancaire sector als geheel kent een 
hogeree groei dan de andere sectoren. Concentratie in de zin van de verdeling van de bestaande markt 
overr minder banken heeft niet plaatsgevonden. Wel is concentratie opgetreden in de zin van het 
verzamelenn van de voorheen verspreid beschikbare middelen bij enkele grote banken. De groei van 
dee middelen en de bancaire activiteiten die hierdoor mogelijk wordt, komt ook terecht bij een beperkt 
aantall  grote banken. Eind 1913 hadden de drie grootste banken 53% vann de kredietmarkt, 58% van 
dee spaarmarkt en 61% van het totaal eigen middelen van de (binnenlandse) bancaire sector (Eisfeld, 
deell  II, 152). 

400 Dit lijk t een loze kreet. De teneur bij een oude generatie Nederlandse financieel historici is echter dat 
ondernemerss onvoldoende financiering konden vinden (De Jonge 1968, 303; Brugmans 1983, 334; 
Boschh 1948, 70; De Roos en Wieringa 1953, 39, en vele anderen). Dergelijke klachten worden meer 
gehoordd in de context van industriefinanciering. Net zoals echter particuliere beleggers niet langer in 
Fokkerr wensten te beleggen na decennia van te lage rendementen in 1996, zo wilden zij in de 19e 
eeuww ook niet beleggen in laagrenderende industriële projecten, hoe waardevol deze ook zouden zijn 
voorr het algemeen belang. We sluiten ons dus aan bij het meest recente financieel-historisch 
onderzoek,, dat de klachten nuanceert (bijv. Jonker 1996; Verstegen 1996). 
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Overzichtstabell  II I 

Vragerss en aanbieders van vermogen voor  de industrie in 1872 en 1895 

industriële e 
onderne--
mingen n 

gangbare e 
financie-financie-
ring g 

kapitaal--
markt t 

jaar r 

grootte e 
activa a 
vast:vlot:kas s 
passiva a 
innovatie e 

dynamiek k 

financierings-financierings-
behoefte e 

eigen n 
vermogen; ; 
langg vreemd 
vermogen; ; 
kortt vreemd 
vermogen n 

1.. schaal en 
concentratie; ; 
2.. specialisatie, 
informatie--
overdrachtt en 
contract--
voorwaarden; ; 
3.. risico; 
4.. reputatie; 

1872 2 

ƒƒ 200.000 
3:5:2 2 
EV:kortVVV 8:2; 
stoommachines; ; 

overgangg arbeidsintensief naar 
kapitaalintensief;; processen 
eenvoudig; ; 
kortt vreemd vermogen i.v.m. 
hogeree omzet 

familie,, vrienden, besloten 
netwerk; ; 
nauwelijkss LVV; 

handelskrediet,, wisselkrediet 

1.. effectenbezit fl.2 miljard, 
beslotenn markt: netwerk van 
bekenden; ; 
2.. verhandelbare contracten, 
binnen-- en buitenlandse titels 
voorr Nederlandse beleggers, 
vastt rendement hoger dan rente 
opp staatspapier (NWS 4%, 
buitenlandss 6%), informatie 
perr prijscourant, post en 
telegraaf; ; 
3.. beleggers kiezen niet o.b.v. 
risico,risico, wel o.b.v. 
verhandelbaarheidd en onze-
kerheid;; markt- en kredietrisi-
co'ss kunnen hoog worden; 
4.. reputatie hoogste goed in 
beslotenn netwerk. 

1895 5 

ƒƒ 800.000 
6:3:1 1 
(EV+langVV):kortVVV 8:2; 
elektriciteit,, sterk verbeterde 
telecommunicatie; ; 
expansies; ; 
langg vreemd vermogen of extern 
eigenn vermogen i.v.m. expansie 

familie,, NV en CV; 
publiekee leningen; 

rekeningg courant krediet, 
wisselkrediet,, rembourskrediet 

1.. effectenbezit fl.3,5 miljard, open 
gereguleerdee effectenbeurs in 
Amsterdamm en veilingen elders; 
2.. verhandelbare titels, rendement 
hogerr dan NWS 3,5% of 
buitenlandsee titels 6%, informatie 
perr prijscourant, telegraaf, tele-
foon; ; 
3.. idem; 
4.. moral hazard ter beurze groot, 
reguleringg niet geheel doeltreffend. 
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banken n 

prolonga--
tiemarkt t 

1.. schaal en 
concentratie; ; 
2.. specialisatie, 
informatie--
overdrachtt en 
contract--
voorwaarden; ; 
3.. risico; 
4.. reputatie; 

1.. schaal en 
concentratie; ; 
2.. specialisatie, 
informatie--
overdrachtt en 
contract--
voorwaarden; ; 
3.. risico; 
4.. reputatie; 

1.. grootste zeven banken ƒ 80 
miljoen,, grootste vestigingen 
inn Amsterdam, Rotterdam, 
Enschede; ; 
2.. liquideerbaar (kort) krediet, 
betalingsverkeer, , 
spaarrentee < 4% < kredietrente, 
onderpandd in vaste activa 
vereist,, controle eenvoudig en 
persoonlijk; ; 
3.. zeer hoge solvabiliteit en 
liquiditeit,, krappe rentemarge; 
4.. enkele bankiers in hoog 
aanzien,, nieuwe grote banken 
nogg geen reputatie. 

1.. onbekend, concentratie ter 
beurze; ; 
2.. eenmaands krediet tegen 
onderpandd in effecten, 
gestandaardiseerdee handel, 
scherpee prijszetting door hoge 
concurrentie,, 2<r<8%, 
informatiee in Prijscourant; 
3.. hoog kredietrisico en 
marktrisico,, laag 
liquiditeitsrisico; ; 
4.. geen 

1.. grootste zeven banken ƒ 127 
miljoen,, vestigingen in grote 
stedenn maar wijd bereik; 
2.. liquideerbaar kort krediet, soms 
blancoo krediet o.b.v reputatie 
ondernemer,, betalingsverkeer, 
emissiebegeleiding, , 
spaarrentee < 3,5% < kredietrente, 
onderpandd in enige activa, 
controlee persoonlijk en via 
rekeningg courant; 
3.. hoge solvabiliteit en liquditeit; 
4.. reputatie beter en mogelijk 
concurrerendd met intermediairs ter 
beurze. . 

1.. ƒ 400 miljoen in Amsterdam ter 
beurze; ; 
2.. idem, 2<r<5%; 
3.. idem; 
4.. idem. 
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Deell  3 TWEE HISTORISCHE CASES 

Doell  en opzet van deel 3 
Inn deel drie bestuderen wij twee financieringsrelaties in de tweede helft van de 19e eeuw. In 
hoofdstukk 5 beschrijven en analyseren wij de relatie tussen de ondernemer Charles Stork van de 
machinefabriekk Gebroeders Stork en de bankier Marten Mees van het kassiershuis R. Mees & 
Zoonenn rond 1872. In hoofdstuk 6 staan de financieringsrelaties centraal van de firma Van den 
Bergh,, één van de voorlopers van Unilever. Aanvankelijk financierde Van den Bergh intern en 
mett middelen van de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank, maar in 1895 loste Van 
denn Bergh alle bankleningen af na een emissie van preferent aandelenkapitaal op de Londense 
markt.. De relatie tussen Stork en Mees illustreert hoe machinefabrikanten aan het begin van de 
industrialisatiee in Nederland een nieuwe manier van lange termijn financiering moesten zien te 
vindenn en hoe bankiers de onzekerheid bij beleggers over de nieuwe machine-industrie konden 
wegnemen.. De manier waarop Van den Bergh zich financierde laat zien hoe industriëlen tegen 
hett einde van de 19e eeuw met een zelf opgebouwde reputatie financiering uit de markt konden 
aantrekkenn en banken niett langer nodig hadden voor lange termijn financiering. 

Hett doel van deel 3 is een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de toegevoegde waarde van de 
betrokkenn banken aan de (financiële) ontwikkeling van de beide industriële concerns. In beide 
hoofdstukkenn wordt daartoe een identieke indeling gehanteerd. Eerst wordt de case beschreven. 
Ditt betreft een beschrijving van achtereenvolgens de karakteristieken van de banken 
(concentratiee en schaal, specialisme, risicoprofiel en reputatie), van de betrokken onderneming 
(activastructuurr en activiteiten, passivastructuur en financieringsrelaties) en van het specifieke 
financieringsprobleem.. Dit laatste betreft onder meer een taxatie van de financieringsbehoefte, 
dee beschikbare alternatieven en de bestaande relatie tussen de onderneming en haar financiers. 
Hierbijj  wordt ook gebruik gemaakt van het in deel 2 beschreven institutionele kader. Vanuit 
dezee beschrijving kan worden bepaald hoe de banken in kwestie de kosten van externe 
financieringg van de beide bedrijven konden verlagen dan wel de beschikbaarheid van extern 
vermogenn konden verhogen. De verlaging van financieringskosten en de verhoging van 
vermogensbeschikbaarheidd bepalen met de in deze studie gehanteerde analyse de toegevoegde 
waardee van de betrokken banken. Hiermee kunnen wij bepalen in hoeverre de theoretische 
inzichtenn uit deel 1 kunnen worden ondersteund. 
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55 Het ingrijpen van Mees in Stork 

VoegVoeg goede trouw bij werkzaamheid 
wellevendheidwellevendheid bij deugd 

WeesWees steeds tot ieders dienst bereid 
PaarPaar zedigheid aan vreugd 

BeschouwBeschouw den mensch niet al te zwart 
maarmaar ook niet al te wit 

DoorzoekDoorzoek het eerst uw eigen hart 
voorvoor gij op and'ren vit 

DatDat nooit in wederwaardighe'en 
uwuw kalmte gansch verdwijn; 

weeswees met een matig deel tevre'en 
GijGij  zult gelukkig zijn. 

(C.T.(C.T. Stork, 1822-1895) 

5.00 Inleiding 

Dee industrialisatie in Nederland nam een vlucht met het aantreden van Thorbecke in 1848. Het 
industrieell  bedrijf verschilde van het handelsbedrijf, omdat in de industrie meer vaste activa 
nodigg waren in de vorm van fabrieksgebouwen en machines met langere doorlooptijden van 
inkomendee grondstoffen en te verkopen eindproducten. Ondernemers in de nieuwe industrie 
moestenn zich op vele fronten aanpassen, onder meer op het front van de 
ondernemingsfinanciering.. Een van die ondernemers was Charles Stork, de oprichter van het 
machineconcernn Stork. De machinefabriek Gebroeders Stork werd opgericht in 1868. 

Charless Stork was sinds 1836 actief als ondernemer in de Twentse textiel. In 1868 begon hij 
naastt zijn textielfabriek en reparatiewerkplaats voor textielmachines een machinefabriek. Stork 
financierdee de machinefabriek aanvankelijk met de vermogensvormen waaraan hij gewend was 
inn de textielfabriek: eigen geld en kort vreemd vermogen. De machinefabriek kende echter veel 
meerr vaste activa dan het textielbedrijf en vereiste vermogen dat de onderneming voor langere 
tijdd ter beschikking stond. Het werkkapitaal van de onderneming daalde zodanig dat in 1872 
leverancierskrediett niet meer op tijd kon worden afbetaald. Een bevriend handelaar, Hendrik 
Muller,, bracht hem in contact met Marten Mees van de firma R. Mees & Zoonen. Marten Mees 
wass bereid het bedrijf door te lichten en passende financiering te zoeken. Hij slaagde erin lang 
vreemdd vermogen aan te trekken voor Stork. Een ongeschreven garantstelling door de firma 
Meess versterkte het vertrouwen bij beleggers in het door Mees beloofde rendement van 6% op 
ditt vermogen. Stork kreeg de kans het bedrijf weer te laten bloeien. 
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Dee relatie tussen Mees en Stork bestaat nog steeds. Dergelijke relaties van de firma R. Mees & 
Zoonenn met industriële bedrijven zijn mede-bepalend geweest voor de ontwikkeling van de 
industriefinancieringg in Nederland. Wij bestuderen de toegevoegde waarde van de intermediatie 
doorr Mees. 

RepresentatieveRepresentatieve waarde 
Dee case is representatief voor de financieringsproblemen bij het begin van de industrialisatie in 
Nederland,, een periode waarin volgens Marten Mees een grote behoefte bestond aan financieel 
deskundigenn bij de nieuwe industriëlen (zie paragraaf 4.2.2). Overal in het land hadden 
machine-fabrikantenn financieringsproblemen. Wanneer ondernemers in staat waren financiers te 
overtuigenn van goede vooruitzichten, was financiering uit de markt mogelijk (Van Hooff 1990). 
Slaagdenn ondernemers er niet in hun vooruitzichten aan beleggers duidelijk te maken, dan 
warenn zij aangewezen op financieel intermediairs. Mees fungeerde als intermediair voor 
industriëlee ondernemingen.' 
Daarnaastt is een gedetailleerde beschrijving van de relatie tussen Mees en Stork van waarde 
vanwegee de voorbeeldfunctie die de relatie later kreeg. De voorbeeldfunctie kreeg gestalte in de 
velee adviesfuncties die zowel de Mees-bankiers als de Stork-ondememers hebben bekleed in 
bedrijfslevenn en politiek. De relatie tussen Mees en Stork beïnvloedde vele andere relaties. 

Hett materiaal bevat voldoende aanknopingspunten die de theorieën kunnen onderscheiden, 
zowell  voor wat betreft de bank (schaal, specialisme, risico, reputatie) als de onderneming 
(activastructuurr en activiteiten, financieringsrelaties en passivastructuur) en onderlinge 
correspondentie. . 

HetHet onderhavige onderzoek is gebaseerd op uitsluitend origineel materiaal - zowel teksten als 
cijferscijfers - en heeft een modern bedrijfseconomisch perspectief Vroeger werd geschiedenis veelal 
gebrachtgebracht in de vorm van verhalen, overgebracht van generatie op generatie en uiteindelijk met 
eeneen doordachte analyse op schrift gezet. Ook de vriendschap tussen de familie Mees en de 
familiefamilie Stork verschijnt in die verhalen. Het verhaal dat de impuls gaf voor het onderzoek geven 
wijwij  hier onder weer. Tegenwoordig wordt geschiedenis meer beoefend vanuit originele 
bronnen,bronnen, waarbij het gebruik van cijfermatig materiaal niet wordt geschuwd. Cijfermatige 
analysesanalyses kunnen tot verrassende reslutaten leiden; verhalen winnen echter inmiddels weer aan 
krachtkracht (zie Vries 1994). Verhalen kunnen verworden tot sprookjes, en sprookjes tot mythes. Zij 
zijnzijn voor zuivere wetenschap van minder waarde, omdat zij minder precies zijn, maar zij 
kunnenkunnen desalniettemin een verrijking betekenen voor een cultuur. 
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DeDe vriendschap tussen Marten Mees en Charles Stork 
CharlesCharles Stork was groot geworden in de textiel, waarin hij in 1836 op zijn veertiende was 
begonnen.begonnen. De nieuwe machines die werden gefabriceerd in Duitsland en Engeland waren 
overaloveral in de bedrijfstak ingevoerd; zij hadden de productie in grote mate verbeterd en 
vergroot.vergroot. Als extra service voor de textielindustriëlen in Twente was Stork in 1861 - naast 
zijnzijn textielfabriek in Borne - een reparatiewerkplaats voor machines begonnen. Al lerend 
overover de machines bedacht hij zo 'n zes jaar later dat hij zelf ook in staat zou zijn deze 
machinesmachines te bouwen. Zo begon hij vol goede moed en met een prachtig vooruitzicht een 
machinefabriekmachinefabriek in 1868. 
InIn het najaar van 1871 zat Stork met zijn handen in het haar. De productie van machines 
waswas goed van start gegaan, de vraag zou nog lang niet stollen, maar de nog te betalen 
facturenfacturen stapelden zich op en er kwamen onvoldoende inkomsten binnen. Leveranciers, 
afnemersafnemers en andere financiers binnen de bedrijfstak die de problemen zagen, trokken hun 
steunsteun terug; onder hen was de Twentsche Bankvereeniging. Stork zocht naar 
financieringspartnersfinancieringspartners en vroeg Hendrik Muller, de broer van een vriend, om hulp. Muller 
waswas een welvarend koopman in Rotterdam maar vond zichzelf niet capabel genoeg Storks 
problemenproblemen op te lossen. Hij raadde een vriend aan: Marten Mees. Mees was kassier, 
verzekeringsintermediairverzekeringsintermediair en met zijn familie welbekend financier in het gebied in en rond 
Rotterdam.Rotterdam. Vanaf het moment dat hij in 1855 in de firma R. Mees & Zoonen was gekomen, 
waswas hij geïnteresseerd geraakt in de ontwikkeling van de industrie. De golf van 
enthousiasmeenthousiasme over industriefinanciering met credit mobilier had ook hem niet onberoerd 
gelaten.gelaten. Hij had diverse reizen gemaakt naar de Rothschilds, naar de hautes banques in 
ParijsParijs en naar Engeland. Door zijn reizen had hij geleerd wat goed kon zijn en wat kwaad 
zouzou doen, als bankiers spaargelden gingen aantrekken om uit te zetten in de industrie. Tot 
dandan toe had de firma zich alleen beziggehouden met verzekeringen en met 
handelsfinanciering.handelsfinanciering. Slechts weinig vermogen was verschaft aan lange termijn projecten. De 
familiefamilie Mees had zelf wel geïnvesteerd in projecten waar zij in geloofden, maar het geld dat 
dede firma passeerde betrof alleen korte termijn financiering. Matten besloot iets nieuws te 
ondernemenondernemen en zich te gaan bemoeien met een lange termijn industrieel project. In 1866 
schreefschreef hij een document over lange termijn financiering door R. Mees & Zoonen. Marten 
zouzou de Storkfabrieken beoordelen op levensvatbaarheid en op kredietwaardigheid, en hij zou 
dede financiering regelen als dat oordeel goed zou zijn. 

EenEen grondig onderzoek leerde Mees dat de eigenaren van de fabrieken er zelf met veel geld 
inzaten,inzaten, dat de familie Stork in de laatste drie decennia een fortuinlijk bedrijf in textiel had 
opgebouwd,opgebouwd, en dat een tijdelijke financiële impuls voldoende zou zijn om alle problemen uit de 
wegweg te ruimen. Met deze informatie trok hij fondsen aan onder Rotterdamse beleggers en bij 
zijnzijn eigen familie. Het geld werd voor in principe twee jaar verschaft, wat erg lang was in die 
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jaren.jaren. De beleggers gingen akkoord op voorwaarde dat Marten Mees voortdurend de vinger 
aanaan de pols zou houden en het geld terug zou halen zodra hij dacht dat het fout ging. Het werd 
eeneen groot succes. Binnen een paar jaar begonnen de resultaten te stijgen. Charles en Marten en 
hunhun families ontwikkelden een vriendschap die zij tot het einde van hun leven zouden koesteren. 
HunHun bedrijven, Stork en Mees, onderhouden na 130 jaar nog immer een financiële relatie. 

5.11 R. Mees &  Zoonen 
Inn deze paragraaf beschrijven wij de bank R. Mees & Zoonen (verder: Mees). In paragraaf 5.1.1 
latenn de cijfers zien dat Mees gezien het balanstotaal een relatief kleine bank was. Balanstotaal 
iss echter een onjuiste maatstaf voor de bepaling van de omvang van een bank in die tijd. In 
tegenstellingg tot de "grotere" Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank kende Mees 
persoonlijkee aansprakelijkheid. Bovendien verscheen een groot deel van de activiteiten niet op 
dee balans. Bij bestudering van de totaal aangetrokken fondsen en verleende kredieten blijkt 
Meess een grote marktpartij. In paragraaf 5.1.2 beschrijven wij vervolgens het specialisme van 
dee bank, dat in scheepvaart en verzekeringen lag. De bank was oorspronkelijk kassier in 
Rotterdam,, pas in de loop van de 19e eeuw werd de adviesfunctie belangrijk. Vanaf de jaren 
18500 werd Mees actief in industriefinanciering. In paragraaf 5.1.3 beoordelen wij het 
risicoprofielrisicoprofiel aan de hand van liquiditeit en solvabiliteit, de mate waarin crediteuren op korte 
resp.. lange termijn op terugbetaling konden rekenen. De ratio's zijn goed maar wij moeten 
aantekenenn dat Mees' activiteiten ook buiten de balans plaatsvonden. Het effect van 
(ongeschreven)) garanties die Mees aan beleggers gaf op de soliditeit van de firma kunnen wij 
niett meten. De soliditeit van Mees werd echter versterkt door persoonlijke aansprakelijkheid 
vann de Mees bankiers. In paragraaf 5.1.4 tenslotte beschrijven wij de reputatie van Mees, die 
eenn lange historie kende en zeer goed was. 

5.1.11 Schaal 

Dee schaal van een bank uit zich in verscheidene factoren: personeel, balanstotaal, omzet, 
marktaandeel.. In 1858 jeeft Mees zes "patroons" - de uitvoerende bankiers/kassiers, allen 
familiee - en 19 klerken.2 Mees had een balanstotaal van ongeveer 8,5 miljoen gulden in 1870, 
vijfjaarr later was dat 12,5 miljoen gulden. Figuur 5.1 geeft de balanstotalen van de grote 
bankenn in die tijd weer. In dit opzicht is Mees een kleine bank. Balanstotalen zijn echter weinig 
informatieff  als banken familiebedrijven zijn. Het familiekapitaal zal vanwege de hoofdelijke 
aansprakelijkheidd wel voor de bank kunnen worden gebruikt maar het verschijnt niet op de 
balans.. Het kapitaal van de commanditair vennoten van de Twentsche Bankvereeniging 
verschijntt ook niet op de balans van de Twentsche Bankvereeniging; ook die bank lijk t volgens 
figuurr 5.1 kleiner dan zij was. Bij de Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank verscheen 
hett gehele naamloze vennootschapskapitaal op de balans. Bij de activa van de firma Mees 
verschenenn bovendien industriële fondsen niet als zodanig op de balans. Voor industriële 
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fondsenn werd alleen bemiddeld en risico gedragen door de naam van de bank te verbinden aan 
dee uitgifte van het waardepapier. Ook van andere banken is bekend dat zij bemiddelden bij 
transacties. . 

Dee verdeling van de markt voor spaargeld en de markt voor kort krediet geeft een beeld van 
dezee deelterreinen van het bankwezen. Figuur 5.2 laat zien hoe de markt voor spaargeld tussen 
dee grootste banken was verdeeld. Figuur 5.3 illustreert de marktaandelen in de kredietverlening 
opp korte termijn. Deze twee figuren laten zien dat Mees een grotere marktpartij was. Vooral in 
hett aantrekken van spaargelden was Mees meer succesvol dan de concurrenten; waarom dat zo 
wass zal in de loop van dit hoofdstuk duidelijk worden. Resumerend was Mees een van de 
grootstee vier banken van Nederland. 

Figuurr  5.1 Balanstotalen van vier grote banken rond 1870 
Bronnen:: jaarverslagen AAA en GAR 305-251 
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Figuurr  5.2 Spaargelden aangetrokken door vier grote banken rond 1870 

AmaterdamscheBankk RotterdamscheBank 

R.Mees&Zoonen n 
A A 

Figuurr  5.3 Korte kredietverlening door vier grote banken rond 1870 

Bronnen:: als figuur 5.1 
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5.1.22 Specialisme 

Inn het bankwezen kunnen we verscheidene specialismen onderscheiden: kort of lang bedrijf, 
dienstverleningg aan specifieke bedrijfstakken, verzekeringen, handels- en industriefinanciering. 
R.. Mees & Zoonen was van oorsprong geen bank, maar een kassiersfirma sinds 1720. De 
traditionelee clientèle bestond uit handelaren uit Rotterdam en Engeland,3 eigenaren van schepen 
enn anderen werkzaam in de handel over zee. Mees inde voor hen facturen en wissels, bewaarde 
hett kasgeld, en daarnaast bood de firma verzekeringen aan voor de scheepvaart. Van hun 
inkomstenn gedurende de gehele 19e eeuw kwam een kwart tot een derde uit het 
verzekeringsbedrijff  (Krans 1977, 165; Van de Laar en Vleesenbeek 1990, 57-59). De enige 
industriëlee cliënten die de firma vóór 1872 had, waren Van Oordt suiker en d'Oranjeboom 
brouwerij.. Mees was dus vooreerst kassier en verzekeraar voor de scheepvaart. 

Dee firma Mees had echter niet alleen kassiersfuncties; als adviserende directeuren of als 
commissarissenn droegen de firmanten bij aan ondernemingsactiviteiten. Daarnaast schreven ze 
"brochures",, die als populair-wetenschappelijke bijdragen in de economische en 
rechtswetenschapp kunnen worden gezien. Deze bijdragen behandelen onderwerpen op het 
gebiedd van monetaire economie, bedrijfseconomische inzichten, visies op de handel, sociaal-
economischee overwegingen en ook ideeën over een nieuw soort bankieren, zoals de taak van 
spaarbankenn of de positie van het verzekeringswezen. 

Dee Mees bankiers zijn altijd geïnteresseerd geweest in de ontwikkeling van Rotterdam. De 
opkomstt van nieuwe industrieën betekent voor deze ontwikkeling een impuls. Een van de grote 
projectenn in dit kader is de Nieuwe Waterweg, de verbinding van Rotterdam met de Noordzee, 
diee de grootste schepen toegang geeft tot Rotterdam. Omdat Mees al veel in scheepvaart deed, 
kann de sector ook in dit geval op haar steun rekenen. Daarmee begeeft Mees zich op het terrein 
vann industriefinanciering. Ook de aanleg van Feijenoord is een project dat Mees ondersteunt. 
Daarnaastt bemiddelt de firma bij de financiering van de aanleg van spoorwegen, en bij de 
oprichtingg van de Rotterdamsche Bank en de Amsterdamsche Bank. 

Dee volgende illustratie is een sterk versimpelde weergave van de balans van Mees in die jaren. 
Err kan uit worden afgelezen dat deposito-contracten werden ingevoerd in 1863, en welk effect 
ditt had op de balans. Voor een deel was de post deposito's een omzetting van voorheen gewone 
crediteurenn en eigen geld van de familie. 
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Illustrati ee 1 Versimpelde balansweergave van de firma R. Mees & Zoonen (gemiddelde 
balansverhoudingenn in percentages) 
Bron:: GAR 305-243 en 251 

<< 1863 

LANGG 7 

KORTT 40 

KASS 53 

EVV 55 

CREDD 45 

18633 - 1867 

LANGG 7 

KORTT 60 

KASS 43 

EVV 30 

CREDD 25 

DEPP 40 

18677 - 1877 

LANGG 10 

KORTT 45 

KASS 45 

EVV 25 

CREDD 25 

DEPP 50 

Toelichting Toelichting 

Dee getallen zijn percentages; de tabel geeft dus balansverhoudingen weer. LANG betreft eigen 
deelnemingenn in lange termijn projecten, in scheepvaart en verhandelbare effecten. KORT 
betreftt gewone korte termijn kredieten (debiteuren). KAS omvat gelden en andere 
betalingsmiddelen,, zoals wissels (hierin dus ook wisselkrediet). EV is eigen vermogen: 
familiekapitaall  dat in het bedrijf wordt verantwoord. CRED zijn accepten en korte schulden van 
dee bank, DEP (spaar)deposito's. 

Resumerendd was Mees een specialist in de financiële ondersteuning, verzekering en financiële 
adviesverleningg aan de scheepvaart en hieraan gelieerde bedrijfstakken. Daarnaast droegen de 
bankierss bij aan het ontwikkelen van (wetenschappelijke) ideeën over de Nederlandse 
economie. . 

5.1.33 Risicoprofiel 

Inn deel 1 hebben wij betoogd dat een comparatief voordeel van banken hun risicodiversificatie 
zouu kunnen zijn, voortvloeiend uit een grote schaal. De meting van het risicoprofiel van banken 
iss voor toezichthouders en voor bankiers zelf altijd zeer belangrijk geweest bij het zorgdragen 
voorr het vertrouwen van de cliënten in de bancaire sector; dit impliceert bescherming van 
crediteurenn en de bescherming van een economie tegen een financiële crisis. Het risico van een 
bankk moet laag genoeg zijn, opdat het geld van de spaarders en andere schuldeisers van de bank 
voldoendee is beschermd op korte en lange termijn. Tegenwoordig wordt het risico van een bank 
geanalyseerdd op basis van de criteria liquiditeit en solvabiliteit. De bescherming van korte 
termijnn crediteuren wordt uitgedrukt in de liquiditeit van een bank, gedefinieerd als de mate 
waarinn de bank in staat is onmiddellijk deze schulden af te betalen. In het geval van Mees 
betreftt dit de wissels (in credit positie "traites" genaamd), de lopende rekeningen en de korte 
termijnn deposito's. De bescherming van lange termijn crediteuren wordt uitgedrukt in de 
solvabiliteitt van de bank, de mate waarin de bank in staat is op lange termijn aan alle 
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verplichtingenn te voldoen. 

Omm het risico van Mees te beoordelen hebben wij gebruik gemaakt van Mees' administratie van 
vlottendee activa en passiva (GAR 305-243) in tabel 5.1, van lange termijn posten (GAR 305-
243)) in tabel 5.2 en de balansen (GAR 305-251) in de tabel in de appendix. Mees 
administreerdee zelf de vlottende balansposten apart van de lange balansposten. Uit deze 
administratiee krijgen we de indruk dat Mees op deze manier haar liquiditeit en solvabiliteit 
bewaakte.. De totale balanscijfers zijn door hun gebrek aan details voor ons minder interessant; 
dezee dienen slechts ter controle voor de andere twee tabellen. 

Liquiditeit Liquiditeit 

Voorr de meting van de liquiditeit gebruiken wij de current ratio (verhouding liquide activa t.o.v. 
kortee verplichtingen) en de quick ratio (verhouding kasgeld t.o.v. korte verplichtingen), te meer 
daarr het materiaal uit Mees' administratie de indruk wekt dat Mees zelf een dergelijke 
verhoudingg wilde berekenen. De current ratio van Mees voor de periode waarvan wij gegevens 
hebbenn is afgebeeld in figuur 5.4.4 Mees' current ratio lag structureel boven 0,80, het 
gemiddeldee was 1,1. De quick ratio was gemiddeld 0,87. Wij weten niet wat de 
standaardnormenn waren voor current en quick ratio in die tijd, maar ter vergelijking dient 
bijvoorbeeldd de Amsterdamsche Bank - die een solide imago had - die in de tweede helft van 
dee jaren zeventig een current ratio van rond de 2,5 had (zie figuur 6.4). De Twentsche 
Bankvereenigingg had een current ratio van rond de 1,5. Wij willen niet onmiddellijk 
concluderenn dat naamloze vennootschappen een hogere current ratio hadden. Het verschil kan 
betekenenn dat Mees hetzij meer risico kende, hetzij erin slaagde de beschikbare middelen 
efficiënterr te benutten. 
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Figuurr  5.4 Current ratio en quick ratio R. Mees & Zoonen 

Bron:: GAR 305-243 
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Tabell  5.1 Administratie Mees van vlottende balansposten (in 1.000 gulden) 

Bron:: GAR 305-243 

jaa r r 

1857 7 

I86 0 0 

1861 1 

1862 2 

1863 3 

1864 4 

1865 5 

1866 6 

1867 7 

1868 8 

1869 9 

1870 0 

1871 1 

1872 2 

1873 3 

1874 4 

1875 5 

1876 6 

1877 7 

1878 8 

cred. 1 1 

1.68 4 4 

1.39 9 9 

1.64 0 0 

1.67 9 9 

1.39 4 4 

1.44 5 5 

1.32 0 0 

953 3 

1.48 0 0 

1.75 5 5 

1.66 9 9 

1.53 9 9 

2.08 2 2 

2.98 9 9 

2.26 0 0 

2.47 2 2 

1.90 4 4 

2.80 3 3 

2.39 8 8 

1.64 1 1 

deposito 2 2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

960 0 

2.20 6 6 

1.83 7 7 

3.17 7 7 

2.39 9 9 

2.61 9 9 

2.84 8 8 

2.92 2 2 

2.81 4 4 

2.98 3 3 

3.64 3 3 

5.39 4 4 

5.05 0 0 

6.21 3 3 

6.95 6 6 

4.74 2 2 

kas 3 3 

861 1 

846 6 

904 4 

390 0 

625 5 

724 4 

411 1 

423 3 

399 9 

736 6 

447 7 

450 0 

426 6 

484 4 

557 7 

463 3 

383 3 

402 2 

451 1 

426 6 

gelden 4 4 

1.03 0 0 

918 8 

1.03 8 8 

927 7 

2.13 5 5 

2.36 3 3 

1.92 8 8 

2.50 5 5 

2.69 7 7 

3.06 6 6 

2.64 9 9 

2.92 9 9 

3.46 2 2 

4.04 9 9 

3.81 7 7 

5.54 2 2 

5.59 8 8 

7.01 6 6 

7.22 3 3 

4.78 5 5 

effecten 5 5 

45 5 

139 9 

190 0 

120 0 

119 9 

338 8 

364 4 

358 8 

323 3 

186 6 

294 4 

370 0 

467 7 

474 4 

92 2 

531 1 

774 4 

728 8 

745 5 

205 5 

beleening 6 6 

137 7 

100 0 

126 6 

74 4 

201 1 

451 1 

553 3 

403 3 

667 7 

695 5 

769 9 

950 0 

1.06 0 0 

1.69 6 6 

1.21 0 0 

1.24 8 8 

1.39 8 8 

1.22 9 9 

1.69 2 2 

1.24 7 7 

(1+2):: totaal vlottende financiering: kort vreemd vermogen en opvraagbare deposito's; 

(3+4):: totaal liquide middelen: kasgeld en wissels; 

(5+6):: overige vlottende activa: verhandelbare effecten en onderpand-krediet 
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ToelichtingToelichting op tabel 5.1 

"Crediteuren""  bevatten waarschijnlijk ook rekening courant. "Deposito's" in deze tabel bevatten 
zowell  korte als lange termijn deposito's (verhouding 5:1) van zowel cliënten als familie. 
"Gelden""  werd ook wel "geiden gegeven in deposito" genoemd; het bedrag in de tabel bevat 
tevenss de voorraad wissels in de bank, schuldbekentenissen aan de bank. 
"Effecten""  waren verhandelbare financiële titels, die alleen voor beleggingsmotieven werden 
aangehouden,, niet voor een deelname in een investering. Deze effecten moesten zo 
verhandelbaarr zijn dat de bank ze elk moment kon verkopen of gebruiken als onderpand. 
"Beleening""  was in deze administratie een debetpost. Het bedrag van deze post representeerde 
hett bedrag aan verleend krediet, en tevens de waarde van de onderpanden die waren afgegeven 
voorr dit krediet. De bank kon weer over dit geld beschikken als hetzij de debiteur afbetaalde, 
hetzijj  het onderpand werd verkocht in geval van wanbetaling. De onderpanden waren een 
enkelee keer juwelen, maar meestal verhandelbare effecten. Het kwam zelfs voor dat de ene 
cliëntt krediet verleende aan de andere cliënt op de waarde van de aanwezige onderpanden. In 
datt geval kreeg niet de bank, maar de eerste cliënt de rente over die lening. Het bedrag van het 
onderpandd bleef dan nog steeds in deze balanspost staan. 

Solvabiliteit Solvabiliteit 

Mees'' balansen suggereren dat de firma een buffer had aan eigen vermogen ten opzichte van de 
langee activa. Een groot deel van de industriële zaken van Mees impliceerde echter alleen het 
afgevenn van een (eventueel ongeschreven) garantie en het aanbieden van expertise bij een 
financieringstransactie.. De hiertoe aangetrokken en uitgezette fondsen zelf verschenen niet op 
dee balans. Op zichzelf betekent dit dat de firma meer risico liep dan met deze 
balansverhoudingenn wordt gesuggereerd: de feitelijke solvabiliteit is lager en de verplichtingen 
hogerr dan hier weergegeven. De omvang van het eigen vermogen interpreteren wij als het 
bedragg dat de familie reserveerde voor de firma, voor zover dat nodig was voor de dekking van 
hett bedrijfsrisico. 

Hett doel van de meting van solvabiliteit is een beoordeling van de bescherming van lange 
termijnn crediteuren. De meest correcte berekening - ook tegenwoordig - zou bestaan uit een 
beoordelingg van de invloed van elke afzonderlijke balanspost en elke afzonderlijke activiteit 
(ookk buiten de balans) op het toekomstig inkomen van de bank. Dat is een schier onmogelijke 
opgave.. De solvabiliteit van banken is lange tijd berekend uit balanscijfers.5 Het aansprakelijk 
vermogenn staat bij de solvabiliteitsberekening door toezichthouders centraal. Het aansprakelijk 
vermogenn van Mees is echter het familiekapitaal, waarover geen nadere gegevens bekend zijn. 
Gegevenn het materiaal dat ons ter beschikking staat, meten wij het lange termijn risico voor 
Mees'' crediteuren met de ratio lange termijn allocaties (effectenbeleggingen, deelnemingen, evt. 
langee termijn kredieten) ten opzichte van ingelegde deposito's. Deze ratio moet laag genoeg 
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zijn.. Voor Mees was de ratio nooit hoger dan 10%. Figuur 5.5 laat zien dat de ratio van Mees 
lagerr was dan die van de andere grote banken. Wij tekenen hierbij aan dat in deze cijfers op 
generleii  wijze het effect van (ongeschreven) garanties is verwerkt. 

Figuurr  5.5 (naar  tabel 5.2) 

Langee termijn allocaties t.o.v. deposito's vier grote banken rond 1870 
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Tabell  5.2 Administratie Mees van minder liquide balansposten (in 1.000 gulden) 

Bron:: GAR 305-243 

jaa r r 

185 7 7 

186 0 0 

1861 1 

186 2 2 

186 3 3 

186 4 4 

186 5 5 

186 6 6 

186 7 7 

186 8 8 

186 9 9 

187 0 0 

1871 1 

187 2 2 

187 3 3 

187 4 4 

187 5 5 

187 6 6 

187 7 7 

187 8 8 

aand. ' ' 

62 2 

39 9 

39 9 

38 8 

25 5 

91 1 

90 0 

92 2 

123 3 

125 5 

132 2 

153 3 

162 2 

224 4 

333 3 

460 0 

376 6 

344 4 

375 5 

373 3 

schip 2 2 

152 2 

83 3 

79 9 

97 7 

97 7 

125 5 

104 4 

85 5 

112 ? ? 

137 ? ? 

93 3 

92 2 

86 6 

73 3 

61 1 

69 9 

102 2 

104 4 

124 4 

133 3 

eff. 3 3 

45 5 

139 9 

190 0 

120 0 

119 9 

338 8 

365 5 

358 8 

323 3 

186 6 

244 4 

370 0 

467 7 

474 4 

492 2 

531 1 

774 4 

728 8 

745 5 

743 3 

kap. 4 4 

1.82 4 4 

2.22 9 9 

2.06 8 8 

2.17 2 2 

2.22 6 6 

1.63 2 2 

1.64 1 1 

1.80 2 2 

1.23 4 4 

1.57 7 7 

1.61 4 4 

1.71 7 7 

1.81 4 4 

2.02 6 6 

2.17 8 8 

2.44 2 2 

2.54 3 3 

2.61 1 1 

2.84 7 7 

2.99 0 0 

dep. 5 5 

120 0 

300 0 

300 0 

1.02 5 5 

1.03 2 2 

990 0 

1.56 6 6 

1.34 0 0 

1.26 0 0 

1.23 8 8 

1.18 9 9 

1.09 6 6 

1.08 5 5 

1.03 7 7 

974 4 

922 2 

853 3 

863 3 

deb. 6 6 

1.35 9 9 

1.60 7 7 

1.52 8 8 

2.10 8 8 

1.78 2 2 

2.23 8 8 

2.95 8 8 

4.01 2 2 

2.68 3 3 

2.58 8 8 

3.25 0 0 

2.81 2 2 

2.66 2 2 

2.67 9 9 

3.71 1 1 

3.51 1 1 

2.99 8 8 

3.97 3 3 

3.55 3 3 

3.79 6 6 

It.dep 7 7 

100 0 

149 9 

169 9 

118 8 

109 9 

469 9 

307 7 

36 6 

823 3 

838 8 

706 6 

652 2 

(4+5+7):: totale lange termijn financiering; (1+2+3): beleggingen of deelnames; 6: nog te ontvangen 

ToelichtingToelichting op tabel 5.2 

Ditt schema administeert de match tussen lange termijn fondsen en minder liquide activa. De 

postt "verhandelbare effecten" komt hier ook weer terug. Het mag niet verrassend zijn dat Mees 
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alss Rotterdamse bank diverse deelnames in schepen had. Deposito's zoals verwerkt in deze tabel 
werdenn behandeld als eigen vermogen, en in berekeningen aan het "kapitaal" toegevoegd. Dit 
bedragg is dan ook lager dan het bedrag "deposito's" in de tabel in de appendix. Waarschijnlijk 
betroff  het deposito's die door familieleden waren ingebracht. In andere ondernemingen zien wij 
ookk een dergelijke creditpost (bijv. bij Van Dooren, in Muntjewerff 1993). 

RisicodiversificatieRisicodiversificatie in de portefeuille beleggingen 

Mees'' portefeuille van lange termijn allocaties was niet gespreid. In de jaren zestig betroffen de 
beleggingenn voornamelijk de scheepvaart en scheepvaart-gelieerde bedrijven zoals 
handelshuizenn en werven. Het toevoegen van de Stork machinefabrieken aan de portefeuille 
activiteitenn veranderde hier aanvankelijk weinig aan, omdat de transfer off-balance sheet 
gebeurde.. Aan de andere kant getuigt de bereidheid zaken te doen met een cliënt uit een andere 
branchee wel van een poging tot meer spreiding van activiteiten. De beleggers in het fonds Stork 
profiteerdenn geenszins van deze spreiding in activiteiten. Ze werden direct betaald uit de 
vergoedingg van Stork aan Mees. Alleen als Stork onvoldoende zou betalen aan Mees, zou de 
firmafirma uit eigen middelen de beleggers hebben uitbetaald. Wij kunnen niet achterhalen of dat 
ooitt is gebeurd. Deze garantie kan doorslaggevend zijn geweest voor een aantal beleggers. Wij 
kunnenn dus niet concluderen dat Mees een bank was met een laag risico. Als de firma een voor 
crediteurenn gunstig risicoprofiel had, kwam dat niet door diversificatie maar door inzicht. 

MeerMeer risico door industriefinanciering? 

Zoalss in 4.2.2 beschreven was het industriebeleid van Mees gebaseerd op de erkenning dat 
industriefinancieringg een probleem kon zijn. Het aantrekken van middelen voor de industrie 
vereistee een andere manier van bankieren dan men tot dan toe gewend was. Meer dan de 
beschikbaarheidd van vermogen op zich was financiële deskundigheid volgens Mees essentieel. 
Datt Mees bezig was met meer lange termijn financiering, blijkt ten eerste uit het hogere aandeel 
deposito-contractenn in Mees' eigen funding en het grote marktaandeel in spaargelden. Spaarders 
warenn niet gewoon hun spaargeld toe te vertrouwen aan banken, tenzij aan uitzonderlijke 
voorwaardenn werd voldaan - in het geval van Stork ging het om een rente van 6% en frequente 
tussentijdsee uitbetalingen. Mees kon blijkbaar aan deze voorwaarden voldoen. Met de beloofde 
6%% gaf de firma te kennen dat het toevertrouwen van spaargeld aan een bank die zich richtte op 
industriefinancieringg een probleem kon zijn, anders was een lagere rente toereikend geweest. 
Tenn tweede blijkt de erkenning van het probleem uit de mate waarin dergelijke financieringen 
opp de balans voorkomen. Op de balans staan voornamelijk de verhandelbare beleggingen; voor 
specifiekee zaken bemiddelt de bank alleen, met eventuele afgifte van garanties. Het 
voorzichtigee industriebeleid wordt feitelijk aangekondigd in het 1866-document, waarin Marten 
Meess uitlegt dat industrieel krediet wordt getrokken op effecten en minstens 6% moet 
opbrengen.. De behoefte aan een dergelijke bank in de economie blijkt uit het succes van de 
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industriëlee relaties van de firma Mees. In hoeverre dat het risico van de bank verhoogde kunnen 
wijj  niet bepalen; vaststaat echter dat Mees met industriefinanciering nieuwe risico's nam. 

5.1.44 Reputatie 

Dee reputatie van de firma Mees was opgebouwd sinds 1720. De oprichter Rudolf en zijn zonen 
haddenn nog kunnen profiteren van de Hollandse successen in de Gouden Eeuw. De 18e en de 
19ee eeuw brachten dergelijke successen echter niet. De firma overleefde en kreeg in de loop der 
tijdd een solide imago. De kracht van R. Mees & Zoonen bleek in 1834, toen het een bank run op 
dee firma Chabot in Rotterdam oploste. Mees voorzag de gedupeerde firma weer van voldoende 
liquidee middelen. De gebeurtenis maakte Mees onsterfelijk in de geschiedenis van Rotterdam 
enn leidde tot het Rotterdamse spreekwoord: "Het staat zo vast als het huis van Mees." 

Inn 1868 en in 1870 is Marten Mees gevraagd minister van Financiën te worden, maar beide 
kerenn heeft hij het aanbod afgeslagen. W.C. Mees was als president van De Nederlandsche 
Bankk van 1863 tot 1884 de meest beroemde van de broers in de periode die wij bestuderen. 

Meess wordt door sommige auteurs gezien als een zeer conservatieve firma (Rogier 1953, 
Hirschfeldd 1922), omdat de firma de credit mobilier-idee pas laat aanvaard zou hebben. Wij 
krijgenn daarentegen de indruk dat de firma Mees vooruitstrevend was, maar ook voorzichtig. 
Martenn ondersteunt de credit mobilier-idee in die zin dat hij erkent dat de industrie een nieuwe 
manierr van financieren nodig heeft. Deze filosofie moet volgens hem een integraal deel worden 
vann het bankieren, zodat grote projecten - bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van Rotterdam -
financieringg kunnen krijgen. De firma neemt de credit mobilier-idee niet zonder meer over. 
Tijdenss zijn reis door Europa heeft Marten voorbeelden gezien van de financiering van lange 
termijnn projecten, die hem van pas komen in Rotterdam. Dit bezorgt de familie een mogelijk 
nogg betere naam, omdat de firma niet alleen kassierszaken zeer solide blijkt te behandelen, maar 
nuu ook de nieuwe financieringsprojecten. 

Naa 1866 (het jaar waarin ideeën over lange termijn financiering vorm krijgen, zie 4.2.2) worden 
projectenn gefinancierd die in de 20e eeuw in sommige gevallen zouden uitgroeien tot grote 
concerns:: de Rotterdamsche Lloyd, de Holland-Amerika Lijn, Tabaks-onderneming 
Arendsburg,, de Nederlandsche Katoenspinnerij, de Rotterdamsche Handelsvereeniging (o.a. 
projectt Feijenoord), de Gist- en Spiritusfabriek Delft (nu Gist-Brocades), de Stork 
machinefabrieken,, verder een aantal handelsverenigingen en de stearine kaarsenfabriek 
"Rotterdam".. In de jaren 1880 volgen nog minstens tien van dit soort projecten: kaarsen- en 
stearinefabrieken,, suikerfabrieken, gieterijen en weverijen. De overeenkomst bij deze 
financieringsporjectenfinancieringsporjecten is dat de bedrijven deskundige bemiddeling nodig hebben van een 
bankierr die zich garant stelt. De bank verschaft niet zelf de gehele financieringsbedragen, wat 
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strooktt met hun opvatting dat de industrie niet zozeer behoefte heeft aan bancaire kredieten 
alswell  aan "deskundige intermediairs" die beleggers en industriëlen kunnen samenbrengen (zie 
voorr deze opvatting paragraaf 4.2.2). Wel geeft de bank een garantie voor de te verwachten 
rendementen.. Marten beschrijft dit als volgt: "...daar de zaak door onze tusschenkomst 
geschiedt,, heeft A. de moreele zekerheid, dat hij zal krijgen een goeden debiteur en goede 
onderpanden""  (1866, A. is een belegger; Mees legt zijn idee over 
industriefinancieringsbemiddelingg uit). Er bestaan speciale fondsen, bijvoorbeeld het fonds 
Stork,, waarin beleggers kunnen meedoen.6 De beleggers ontvangen hun uitkering uit zo'n 
industriëlee financiering van Mees, niet van de ondernemer. De andere banken zijn minder actief 
inn dergelijke financieringen maar Mees' voorbeeld heeft onbetwist een invloed op het bankieren 
inn Rotterdam, die nog minstens een halve eeuw doorwerkt. R. Mees & Zoonen wordt weliswaar 
geenn marktleider op het gebied van industriefinanciering, maar blijf t - als familiebedrijf - een 
gerespecteerdd adviseur. 

Minderr succesvol is Mees in de relatie met Pincoffs. Pincoffs was een handelaar die op Afrika 
voer,, met de Afrikaanse Handelsvereeniging en de Rotterdamsche Handels-vereeniging, 
waarvann Mees één van de grote financiers was. Omdat Pincoffs goede zaken deed (zo werd 
althanss gedacht) kon hij in Rotterdam zijn bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen; dit 
sprakk Mees aan. In 1879 blijkt dat Pincoffs lange tijd heeft gefraudeerd en dat hij gevlucht is 
naarr de Verenigde Staten. Door de Pincoffs-affaire verliest de firma Mees meer dan een miljoen 
gulden.. Mees had de man te gemakkelijk vertrouwd, wat een aanwijzing is voor de 
kwetsbaarheidd van de bank als een industrieel goede ideeën had voor de ontwikkeling van 
Rotterdam.. De deconfiture heeft geen grote schadelijke gevolgen voor de soliditeit van de firma 
Mees,, maar toont wel aan dat de persoonlijke betrokkenheid van de bankiers bij de 
ontwikkelingg van Rotterdam hen ook kwetsbaar kon maken. 

Resumerendd is de reputatie van Mees gedegen maar niet overdreven voorzichtig. De firma 
neemtt bewust risico's in nieuwe projecten, maar blijf t ervoor zorgen dat beloftes aan crediteuren 
kunnenn worden nagekomen. 

5.22 Stork 

Inn deze paragraaf beschrijven wij de ontwikkeling in Storks bedrijfsactiviteiten en zijn 
traditionelee financieringswijze. De ondernemingsactiviteiten zijn immers van invloed op de 
financieringsbehoeftee van een onderneming en bepalen bovendien welke toegevoegde waarde 
bancairee financiering kan hebben (zie paragraaf 2.2). Voor relatief eenvoudige 
bedrijfsactiviteiten,, die bovendien binnen redelijke termijn rendement afwerpen, ligt directe 
financieringfinanciering voor de hand. Hoe specifieker de ondernemingsactiviteiten, des te moeilijker is het 
voorr een financier om de risico's die hij loopt te bepalen en om een rendementseis te stellen (zie 
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ookk Allen 1993). De tussenkomst van een specialist kan dan uitkomst bieden. In 5.2.1 
beschrijvenn we hoe specifiek Storks activiteiten waren. In 5.2.2 beschouwen we Storks 
boekhouding,, die naast de briefwisseling tussen Mees en Stork onze voornaamste informatie-
bronn is geweest. De veranderingen in het boekhoudsysteem volgen op de verandering in de 
bedrijfsactiviteiten.. Uit deze boekhouding blijken de moeilijkheden die financiers hebben 
moetenn ondervinden om de onderneming op waarde te schatten. 

5.2.11 Storks ondernemingsactiviteiten 

Samenn met zijn broer Craan was Charles Stork in 1836 een werkplaats voor textiel in Borne 
begonnen:: Stork & Co. Met zijn leeftijd van 14 jaar was Charles de jongste ondernemer in de 
regioo Twente. Het bedrijf Stork & Co. verwierf een goede positie in de textielbranche in 
Twente.. De textielindustrie in Twente bloeide, er waren vele fabriekjes. Deze bloei werd 
versterktt met de introductie van stoommachines, die werden geïmporteerd uit Engeland en 
Duitsland.. De machines verlichtten de handarbeid aanmerkelijk. De jaren vijfti g en zestig 
kenmerkenn zich door de ontplooiing van nieuwe ondernemersinitiatieven. De jaren zestig laten 
eenn groei zien in een afgeleide sector: de machine-industrie. De groei van de machine-industrie 
geeftt aan dat andere industrieën zich meer mechaniseren. De machine-industrie onderscheidt 
zichh echter van de traditionele industrieën uit de startfase van de Industriële Revolutie (vooral 
dee textiel). 

Inn 1861 starten de broers naast de textielfabriek in Borne een reparatiewerkplaats voor de 
machines:: Gebroeders Stork. Jan Meyling, een vriend, is de derde participant. In 1863 overlijdt 
Craan.. Zijn ervaring met de machines doet Charles Stork besluiten deze machines zelf te gaan 
produceren.. Charles meent dat hett bedrijfin de afgelopen dertig jaar voldoende heeft gespaard -
dee handel in textiel gaat op dat moment goed, dus wordt besloten tot de aankoop van land en 
draaibanken.. De bouw van de machinefabriek "Gebroeders Stork" in Hengelo begint in 1868. 
Zwagerr Ekker wordt participant in de nieuwe fabriek, nadat Meyling uit de zaak stapt. De eerste 
balanss van de "nieuwe machine-fabriek" heeft een totaal van 378.458 gulden, waarvan 327.172 
guldenn formeel is ingebracht door de textielfabriek Stork & Co (RAO 170.1 -745). 

Storkk is een redelijk groot bedrijf. De meeste bedrijven in Nederland hebben een balanstotaal 
vann minder dan een ton. Ook machinefabrieken zijn veelal niet groter dan een ton (Van Hooff 
1990,, 89). De Koninklijke Fabriek van Stoom- en ander Werktuigen van Van Vlissingen is als 
uitzonderingg al in de jaren zeventig ongeveer een miljoen waard. In tegenstelling tot andere 
fabriekenn moeten machinefabrieken veel investeren in zowel kapitaalgoederen (gebouwen en 
machines)) als bedrijfskapitaal (voorraden grondstof en kas). Bij de eerste machinefabrieken is 
hett aandeel vlottende activa nog groot. De toenemende mechanisering vergt steeds meer 
kapitaalgoederen.. Omstreeks 1870 begint in de bedrijfstak het aandeel vaste activa in het 
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balanstotaall  het aandeel vlottende activa te overtreffen (Van Hooff 1990, 89). 

Dee machine-industrie is een afgeleide industrie; haar bestaansrecht hangt immers af van het 
success dat de afnemers hebben met de machines. De versnellingen en vertragingen in de groei 
vann de machine-industrie zijn een weerspiegeling van het succes van andere bedrijfstakken. 
Doorr de economische opleving in de jaren vijfti g en zestig neemt de behoefte aan 
machinefabriekenn dan ook toe, een ontwikkeling waarvan Stork profiteert. De stagnatie in de 
jarenn zeventig komt voor de machine-industrie des te harder aan, omdat de vaste activa die in de 
jarenn zestig zijn aangeschaft niet kunnen worden afbetaald. Winst is in de jaren zeventig een 
uitzonderingg in de sector. Ook Stork gaat pas in 1878 winst maken. In de jaren tachtig verbetert 
dezee situatie (Van Hooff 1990, 94). 

Inn de volgende illustratie (de balansen in vergaande vorm gesimplificeerd; details in tabel 5.3) 
latenn wij zien hoe de activastructuur van Stork verandert met de oprichting van de 
machinefabriek.. Voor 1868 had de reparatiewerkplaats weinig vaste activa: grond, een aantal 
gebouwtjes,, een draaibank, schoorsteen, ketelhuis, gieterij en een machinekamer. Na 1868 
warenn voor de bouw van machines meer grond, zwaardere machines en draaibanken nodig. Het 
aandeell  van de vaste activa stijgt sterk in dat jaar. Overigens zijn de percentages in de illustratie 
gemiddeldenn over een periode. De details in tabel 5.3 laten zien dat al vóór 1868 steeds 
zwaarderee machinerie werd gekocht. 

Illustrati ee 2 Versimpelde balansweergave Gebr. Stork (gemiddelde percentages van 

balanstotalen) ) 

18611 - 1868 

VASTT 15 

VLOTT 75 

KASS 10 

EVV 80 

K WW 20 

18688 - 1872 

VASTT 45 

VLOTT 35 

KASS 20 

EVV 80 

K WW 20 

VASTee activa zijn gebouwen, huizen, grond, draaibanken, en machines. VLOTtende activa zijn 
grondstoffenn (ijzer), kleine gereedschappen, halffabrikaten en eindproducten zoals schroeven. 
KASS bestaat uit debiteuren, wissels en een zeer klein bedrag baar geld. Eigen Vermogen is het 
kapitaall  dat is ingebracht door de eigenaren, de familie. Kort Vreemd Vermogen omvat zowel 
leverancierskrediett als korte leningen die werden verstrekt door concurrenten in de branche. 

Resumerendd was Stork gewend aan de textielindustrie, met een hoge arbeidsintensiteit en 
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weinigg vaste activa. Dat veranderde niet met de werkplaats maar wel met de machinefabriek. 
Gebroederss Stork is in tegenstelling tot Stork & Co geen arbeidsintensief maar een 
kapitaalintensieff  bedrij f. 

5.2.22 Storks administratie 

Hett administratiesysteem van een onderneming is essentieel voor het beheer van de financiële 
positie.. De "matching" tussen activa en reeds beschikbare vermogensvormen bepaalt een 
eventueell  resterende financieringsbehoefte. Voor de bepaling van Storks financieringsprobleem 
moetenn dus eerst het administratiesysteem en Storks bestaande financieringsrelaties worden 
beschreven. . 

Storkss administratie (balansen, inventarissen, journaalboeken, grootboeken: RAO 170.1-464, 
465,, 502, 745, 746) was een typisch boekhoudsysteem voor een handelsonderneming uit die 
tijd,, bedoeld voor een goederenstroom die de firma binnenkwam en snel weer zou verlaten. De 
leesbaree en logisch opgebouwde balansen in tabel 5.3 hebben wij niet als zodanig aantroffen. 
Storkss balansen vatten slechts de grootboeken samen en vormen daardoor lange lijsten van 
posten,, debet en credit in schijnbaar willekeurige volgorde. De volgorde van balansposten werd 
bepaaldd door de bladzijdenummering in het grootboek. In het grootboek werden de 
subgrootboekenn samengevat, die niet bewaard zijn gebleven. De volgorde van administreren in 
hett grootboek hing af van de bladzijde die vrij was om op te schrijven. Deze bladzijden hadden 
eenn nummer, het zogenoemde folionummer. Dit nummer correspondeerde met de nummers op 
dee regels van de balansen in de balansboeken. De volgorde in de balansen was dus weliswaar 
logischh gezien de manier van werken, maar werd niet bepaald op basis van groepering naar 
soortt balanspost, naar grootte of naar looptijd. Deze wijze van administratie was overigens zeer 
gangbaarr onder handelsondernemingen en voldeed aan de bedrijfseconomische normen zolang 
dee verschillende posten ongeveer eenzelfde karakter hadden in de zin van looptijd, risico en 
functiee in het bedrijf. Een handelsonderneming had als activa goederen en debiteuren. De 
passivaa waren eigen kapitaal en eventueel korte kredieten, voorschotten. Voor een dergelijke 
ondernemingg voldeed het beschreven boekhoudsysteem. 

Storkk boekte zijn activiteiten en transacties van de werkplaats - en vanaf 1868 van de 
machinefabriekk - alsof het handelsgoederen betrof. De balanspost "goederen" bevat 
grondstoffen,, halffabrikaten, eindproducten, en voorraden hulpmateriaal zoals vele soorten 
schroeven.. Het is onmogelijk deze post onder te verdelen in bijvoorbeeld te verkopen product 
enn te verbruiken product. Dat levert echter geen grote problemen op in de analyse, daar het 
totaall  van deze post een bedrag was dat snel gerealiseerd zou kunnen worden - indien nodig 
ookk door verkoop van de grondstoffen. De balanspost "vaste goederen" is een samenvatting van 
dee jaarlijkse inventaris van machines, draaibanken, etcetera. 
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Tabell  53 Balansen Gebr. Stork 1861 -1867 textiel en werkplaats (RAO 170.1 -745) 

vastee activa 

gereedschap p 

machines s 

meubels s 

goederen n 

kas,, wissels 

debiteuren n 

financiers financiers 

crediteuren n 

winst t 

totaal l 

1861 1 

15.175 5 

5.727 7 

10.360 0 

600 0 

31.561 1 

98 8 

8.261 1 

57.437 7 

14.345 5 

nb b 

71.782 2 

1862 2 

19.000 0 

6.070 0 

11.160 0 

550 0 

47.200 0 

118 8 

5.688 8 

77.272 2 

12.514 4 

nb b 

89.786 6 

1863 3 

18.617 7 

8.404 4 

10.027 7 

520 0 

45.690 0 

244 4 

10.774 4 

80.020 0 

14.256 6 

nb b 

94.276 6 

1864 4 

27.454 4 

9.094 4 

10.570 0 

350 0 

74.137 7 

664 4 

16.247 7 

121557 7 

10.624 4 

6.335 5 

138516 6 

1865 5 

28.750 0 

12.430 0 

22.070 0 

660 0 

72.621 1 

1.150 0 

22.594 4 

122924 4 

30.147 7 

7.204 4 

160275 5 

1866 6 

27.475 5 

17.710 0 

34.389 9 

660 0 

87.397 7 

634 4 

42.936 6 

165.419 9 

38.007 7 

7.775 5 

211.201 1 

1867 7 

82.104 4 

20.056 6 

44.776 6 

640 0 

87.909 9 

192 2 

35.158 8 

213.360 0 

39.219 9 

18.256 6 

270.835 5 

Nieuwee fabriek en verandering boekjaar 1868: ultimo 1867 gevolgd door juni 1869 

Storkk & Co 

grote e 

leveranciers s 

crediteuren n 

accepten n 

bank k 

winst t 

kas s 

huizen n 

vastee activa 

goederen n 

grotee afnemers 

overigee debiteuren 

verlies s 

totaal l 

1869 9 

327.172 2 

16.471 1 

34.815 5 

0 0 

0 0 

0 0 

369 9 

19.774 4 

201.658 8 

125.514 4 

15.360 0 

7.818 8 

7.965 5 

378.458 8 

1870 0 

379.052 2 

40.682 2 

5.106 6 

49.200 0 

0 0 

0 0 

513 3 

25.637 7 

226.901 1 

189.879 9 

7.898 8 

20.061 1 

15.048 8 

474.040 0 

1871 1 

404.574 4 

50.339 9 

8.709 9 

45.000 0 

3.500 0 

na a 

1.937 7 

28.474 4 

252.248 8 

74.585 5 

49.373 3 

105.505 5 

na a 

512.122 2 

1872 2 

446.958 8 

55.352 2 

17.935 5 

41.370 0 

3.500 0 

19.817 7 

348 8 

26.293 3 

248.750 0 

241.051 1 

50.382 2 

21.108 8 

0 0 

584.932 2 

1873 3 

479.499 9 

177.720 0 

15.218 8 

31.100 0 

3.461 1 

0 0 

2.069 9 

27.493 3 

285.461 1 

310.112 2 

51.240 0 

15.996 6 

14.628 8 

706.998 8 

1874 4 

544.458 8 

127.918 8 

8.683 3 

20.000 0 

55 5 

0 0 

410 0 

28.539 9 

286.490 0 

217.533 3 

104.232 2 

30.606 6 

29.834 4 

701.114 4 
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grotegrote leveranciers en afnemers: meer dan 1000 gulden; vaste activa: meubels, machines, gereedschap, 
gebouwen,gebouwen, grond; vlottende activa: grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten 

Dee balanspost "vaste goederen" bevatte voor 1868 voornamelijk gebouwen. Vanaf 1868 bevatte 
hett ook de stoominstallaties, draaibanken, gieterijen en schoorstenen. De post werd jaarlijks bij 
hett opmaken van de inventarislijst apart geadministreerd. Overzichtelijk gebeurde dat niet, 
aangezienn ernaar moet worden gezocht in de vele bladzijden van de inventarislijst. De 
grootboekenn geven slechts een folionummer aan de post "vaste goederen" en administreren 
alleenn de financiële transacties bij aankoop. 

Voorr een handelsonderneming of een onderneming met een relatief simpel productieproces en 
weinigg vaste goederen voldoet een dergelijk systeem. Goederen komen binnen en verlaten na 
eenn korte bewerking het bedrijf met winst. Bij binnenkomst wordt geboekt: "goederen aan kas 
(off  aan crediteuren)". Na bewerking en verkoop wordt geboekt: "kas (debiteuren) aan goederen" 
enn "kas aan winst goederen". Dergelijke handel levert redelijk consistente kasstromen op, zodat 
leveranciersfacturenn binnen een paar maanden kunnen worden betaald. 

Dee productie van machines gaf op zichzelf geen nieuwe financiële problemen, doordat de 
machiness per order werden gebouwd. De financieringsproblemen ontstonden door de aanschaf 
vann eigen machines, machinekamers, schoorstenen en dergelijke. 

Bijj  de passiva onder de balansposten valt het hoge bedrag dat de voornaamste eigenaar Stork & 
Coo inbracht op, ongeveer 80% van het balanstotaal.7 De voornaamste financiers waren Charles 
Stork,, Craan Stork (tot 1864), Jan Meyling (tot 1868) en Stork & Co, de textielfabriek. Craan 
overleedd eind 1863. Jan Meyling bleef in de firma tot 1867, toen H.J. Ekker erbij kwam. In 
18722 kwam Charles' zoon Dirk in de firma, op 16-jarige leeftijd. 

Bijj  wat wij "debiteuren" en "crediteuren" noemen bevinden zich veelal dezelfde namen van 
leverancierss en afnemers, meestal concurrenten in de textielbranche, waaruit blijkt dat men 
binnenn de textielbranche elkaar financierde. Voor administratieve eenvoud werden deze 
personenn "volgenden" genoemd. In de journaalboeken worden de "volgenden" bij name 
genoemd.. Bij deze namen zijn bijvoorbeeld: Dikkers, Blijdestein, Cohausz, Ten Hoopen, Ten 
Cate,, Jordaan, Nederlandsche Katoenspinnerij, Jannink, Scholten, Groothengel, Bernett, De 
Goeijenn en Chizzolini. Een dergelijke onderlinge financiële steun was niet ongebruikelijk in de 
19ee eeuw en ook verklaarbaar. De concurrenten onderling kenden immers het beste de risico's 
vann de bedrijfsactiviteiten, zij hadden betere informatie dan enig andere financier (zie ook Van 
Zandenn 1987). In de Twentse textielindustrie overheerst het onderlinge krediet, 
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leverancierskrediett of anderszins kort krediet. De Twentsche Bankvereeniging is een vereniging 
vann industriëlen die elkaar ondersteunen. De mannen kennen elkaar en de risico's van hun 
bedrijven.. Naarmate de vereniging langer bestaat gaan ook industriëlen van buiten de 
textielindustriee meedoen. In de balansen staat het persoonlijk saldo van elke "volgende" 
vermeldd op balansdatum. Deze "volgenden" waren ook werkelijk deelhebbers in de firma. Dit 
blijktt uit de verlies-en-winst-rekening, waarop elke zes maanden een uitbetaling verschijnt aan 
"dee volgenden", ook als er verlies wordt gemaakt. Deze uitbetaling wordt niet verantwoord door 
eenn transactie, maar slechts door het bestaan van een financieringsrelatie. Deze halfjaarlijkse 
uitbetalingg gaat altijd door, ook al maakt de machinefabriek pas vanaf 1878 winst. Een 
onderscheidd tussen volgenden-betalingen voor transacties of als kredieten kunnen wij niet 
maken.. Wij moeten deze cijfers dan ook aggregeren en spreken in het vervolg over "volgenden" 
alss de groep leveranciers, afnemers en andere korte termijn financiers. 

Resumerendd was Storks boekhouding een typische handelsboekhouding, geschikt voor 
doorlooptijdenn van een paar maanden. Een onderscheid tussen soorten activa werd nauwelijks 
gemaakt.. Behalve van de drie eigenaren kwam de financiering ook van leveranciers en 
afnemers,, in de boekhouding "de volgenden" genoemd. 

5.33 Storks financieringsprobleem en Mees' oplossing 

Inn deze paragraaf bepalen wij het financieringsprobleem van Stork in 1872 (5.3.1) en de 
oplossingg die werd aangedragen door Marten Mees (5.3.2). Inzicht in het administratiesysteem 
zoalss in 5.2.2 uitgelegd is essentieel voor een begrip van het financieringsprobleem. Verder is 
dee in paragraaf 5.3.3 beschreven wijze waarop de betrokken partijen met elkaar 
communiceerdenn van bijzonder belang voor een begrip van de informatie-overdracht tijdens de 
financieringsrelatiee in de jaren 1870 en de invloed die Mees uitoefende op Stork. 

5.3.11 Storks financieringsprobleem 

Hett administratiesysteem en de financieringswijze zoals beschreven in paragraaf 5.2.2 werkt 
zolangg activa voornamelijk vlottend zijn. Vanaf 1868 echter werd een groot deel van Storks 
activaa vast. Hieronder zullen wij betogen dat het gebrek aan direct inkomende kasstroom uit de 
nieuwee activa leidde tot betalingsproblemen, doordat het verschil in kasstroom niet tijdig werd 
opgemerkt.. Wij bepalen ten eerste de korte verplichtingen ten opzichte van de post debiteuren. 
Vervolgenss analyseren wij de kasstromen van Gebr. Stork, om daaruit het 
financieringsprobleemm af te leiden. 

Leverancierskrediet Leverancierskrediet 

Dee ratio crediteuren ten opzichte van debiteuren geeft aan in hoeverre Stork gebruik maakte van 
leverancierskrediett dan wel leverancierskrediet verleende. Figuur 5.6 geeft deze verhouding 
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weer. . 

Figuurr  5.6 Storks leverancierskrediet t.o.v. afnemerskrediet (Bron: RAO 170.1-745, 746) 
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Dee ratio is bijna altijd groter dan 1, wat wil zeggen dat Stork in het algemeen meer gebruik 
maaktee van leverancierskrediet dan dat het bedrijf leverancierskrediet verstrekte. De daling in 
18644 kunnen wij niet verklaren. De daling in 1871 kan aangeven dat Stork veel facturen 
onmiddellijkk betaalde, dat korte termijn financiers hun steun terugtrokken, of dat het bedrijf 
veell  krediet verleende. De absolute bedragen uit de balansen suggereren het laatste: Stork 
verkochtt veel op rekening. 

Dee kasstromen kunnen worden gecontroleerd met behulp van de mutaties van balansposten en 
eenn vergelijking met de journaalboeken. Uit deze kasstroomanalyse moet blijken of de 
binnenkomendee kasstroom inderdaad te laag was voor het betalen van facturen. 

Betalingsproblemenn zullen optreden wanneer de totale uitgaven gedurende langere tijd hoger 
zijnn dan de totale inkomsten, waardoor de liquide middelen opdrogen. De eerste 
kasstroomanalysee wordt uitgevoerd op staten van herkomst en besteding van middelen 
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(SHBM),, samengesteld uit de balansen (tabel 5.4). De tweede kasstroomanalyse wordt 

uitgevoerdd met de journaalboeken, waar kasstromen als zodanig worden geadministreerd (tabel 

5.5). . 

Tabell  5.4 Staat van herkomst en besteding der middelen Gebr. Stork (Bron: RAO 170.1 -745, 746) 

jaar r 

vastt act 

goederen goederen 

debiteur r 

credd betaald 

volgenden n 
uitbetaald d 

1862 2 

4.918 8 

15.639 9 

0 0 

1831 1 

0 0 

1863 3 

788 8 

0 0 

5.086 6 

0 0 

0 0 

1864 4 

9.900 0 

28.447 7 

5.473 3 

3632 2 

0 0 

1865 5 

16.442 2 

0 0 

6.347 7 

0 0 

3.066 6 

1866 6 

16.324 4 

14.776 6 

20.342 2 

0 0 

0 0 

1867 7 

67.342 2 

512 2 

0 0 

0 0 

0 0 

kapitaal l 

debb ontvangen 

crediteur r 

verkochte e 
goederen n 

winstwijziging g 

afschrijving g 

volgendenn ont-
vangen n 

19.835 5 

2.573 3 

0 0 

0 0 

0 0 

1.277 7 

0 0 

2.748 8 

0 0 

1.742 2 

1.510 0 

0 0 

1.508 8 

0 0 

41.537 7 

0 0 

0 0 

0 0 

6.335 5 

1.432 2 

6.336 6 

1.367 7 

0 0 

19.523 3 

1.516 6 

869 9 

1.901 1 

0 0 

42.495 5 

0 0 

7.860 0 

0 0 

571 1 

2.541 1 

571 1 

47.941 1 

7.778 8 

1212 2 

0 0 

10.481 1 

3.093 3 

13.798 8 

besteding g 

herkomst t 

liquiditeit t 

22.388 8 

23.685 5 

1.297 7 

5.874 4 

7.508 8 

1.634 4 

47.452 2 

55.640 0 

8.188 8 

25.855 5 

25.176 6 

-679 9 

51.442 2 

54.038 8 

2.596 6 

67.854 4 

84.303 3 

16.449 9 
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jaar r 

huizen n 

vastt act 

goederen n 

debiteur r 

credd betaald 

accepten n 

bankk betaald 

verlieswijziging g 

volgendenn betaald 

1.869 9 

10.020 0 

54.082 2 

37.605 5 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

26.221 1 

14.025 5 

1.870 0 

5.863 3 

25.243 3 

64.365 5 

4.781 1 

5.498 8 

0 0 

0 0 

7.083 3 

9.000 0 

1.871 1 

2.837 7 

18.200 0 

0 0 

126.879 9 

0 0 

4.200 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1.872 2 

0 0 

3.649 9 

166.466 6 

0 0 

0 0 

3.630 0 

0 0 

0 0 

12.550 0 

1.873 3 

1.200 0 

36.711 1 

69.061 1 

0 0 

0 0 

10.270 0 

39 9 

34.445 5 

10.935 5 

1.874 4 

1.046 6 

1.029 9 

0 0 

67.602 2 

56.337 7 

11.100 0 

3.406 6 

15.206 6 

14.206 6 

kapitaal l 

crediteur r 

accepten n 

bank k 

huiss verkocht 

verkochtee goederen 

debiteurr ontvangen 

winstt wijziging 

afschrijving g 

volgenden n 
ontvangen n 

113.812 2 

12.067 7 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

2.226 6 

0 0 

7.548 8 

0 0 

51.880 0 

0 0 

49.200 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

10.051 1 

0 0 

25.522 2 

13.260 0 

0 0 

3.500 0 

0 0 

115.294 4 

0 0 

15.048 8 

11.095 5 

16.119 9 

42.384 4 

14.239 9 

0 0 

0 0 

2.181 1 

0 0 

83.348 8 

19.817 7 

12.580 0 

0 0 

32.541 1 

119.651 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

4.254 4 

0 0 

12.393 3 

0 0 

64.959 9 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

92.579 9 

0 0 

0 0 

14.204 4 

0 0 

bestedingen n 

herkomst t 

liquiditeit t 

141.953 3 

135.653 3 

-6.300 0 

121.833 3 

111.131 1 

-10.702 2 

152.116 6 

199.838 8 

47.722 2 

186.295 5 

174.549 9 

-11.746 6 

162.661 1 

168.839 9 

6.178 8 

169.932 2 

171.742 2 

-1.810 0 
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Toelichting Toelichting 

Investeringenn in gebouwen en machines verlagen de kasstroom; zo ook een stijging in 
voorraden.. Als de post "debiteuren" lager was, hadden zij betaald; kas kwam binnen. 
"Verkochtee goederen" betekent hier "extra verkocht", als een negatief verschil in voorraad met 

hett jaar ervoor. 

Eenn toevoeging aan eigen vermogen was een extra inkomende kasstroom, net als een stijging in 

dee post accepten en meer saldo op de bankrekening. 

Zoo reflecteert een stijging in "crediteuren" een kasstroom die nog niet hoefde worden betaald, 
duss een positieve kasstroom. Een afname in crediteuren betekende dat rekeningen waren 
betaald,, een negatieve kasstroom. 

"Winst""  gemaakt op "goederen" betekende een positieve kasstroom: men kon over meer geld 
beschikken.. De boekhouding administreert de rekening "verlies en winst", zodat wij hier 
werkenn met de verandering in deze rekening als netto resultaat. 

Verderr kunnen we uit de administratie aflezen wanneer de "volgenden" werden uitbetaald dan 
well  wanneer zij een bijdrage betaalden, of dat Stork & Co zelfverliezen uit private middelen of 
uitt de textielfabriek dekte. 

Tabell  5.5 Kasstromen uit de journaalboeken Gebr. Stork (Bron: RAO 170.1 -745,746) 

jaa r r 

1869 9 

1870 0 

1871 1 

1872 2 

1873 3 

1874 4 

kass  aa n 

vol g g 

8236 9 9 

24378 3 3 

24511 7 7 

27078 8 8 

21015 8 8 

21173 8 8 

vol g g 

aann ka s 

8256 5 5 

18263 1 1 

20321 9 9 

27152 6 6 

20984 3 3 

21199 7 7 

wissel s s 

aann vol g 

8424 2 2 

13252 8 8 

17003 7 7 

15902 9 9 

25884 2 2 

18235 7 7 

vol gg aa n 

wissel s s 

8272 7 7 

13094 1 1 

16961 9 9 

15902 9 9 

25488 4 4 

18324 7 7 

stork --

&coaa n n 

vol g g 

9224 0 0 

5926 2 2 

7237 4 4 

4086 8 8 

5447 8 8 

9677 4 4 

vol gg aa n 

stork --

&co o 

5825 9 9 

10250 0 0 

6906 4 4 

6901 7 7 

4830 6 6 

11077 4 4 

goede --

re nn aa n 

vol g g 

9323 7 7 

12731 1 1 

8316 9 9 

10465 7 7 

22079 2 2 

10811 6 6 

vol gg aa n 

goedere n n 

13106 8 8 

13540 1 1 

20979 7 7 

21579 2 2 

27953 7 7 

38676 4 4 

volgvolg staat voor volgenden 

Toelichting Toelichting 

"Volgenden""  zijn personen; er volgde een lijst van honderden personen die de firma iets 
schuldigg waren of aan wie de firma iets schuldig was. Dit betrof leveranciers, afnemers, 
familieledenn en andere financiers. All e transacties werden hetzelfde geboekt, als 
handelstransacties. . 
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Bijj  een levering werd geboekt "goederen aan volgenden". Als die levering werd betaald 
"volgendenn aan kas (of aan wissels)". In geval van verkregen leverancierskrediet, had het totaal 
"dee volgenden" een constant hoog credit bedrag. 
Alss goederen werden gekocht, werd geboekt "volgenden aan goederen" (en "volgenden aan 
winst").. Als werd betaald "kas aan volgenden". 
Alss een financier steun beloofde, werd geboekt "volgenden aan Stork&Co", wat het beschikbare 
bedragg voor Stork verhoogde en een schuld administreerde van de betrokkene. Als Stork een 
vergoedingg uitbetaalde "Stork&Co aan de volgenden", wat het bedrag verhoogde dat de 
financierss konden trekken op de firma. 
Dee post "Stork&Co" is relatief erg hoog en lijk t een gedetaileerde analyse te belemmeren. Het 
geeftt officieel het bedrag weer dat door de textielfabriek is ingebracht, maar feitelijk ook al het 
anderee waar Stork zelf over kon beschikken. Vanaf 1880 zou deze post gaan heten: "Stork&Co 
Hengelo,, voor kapitaal in de firma", een constant bedrag eigen vermogen. 

Analyse Analyse 
Dee SHBM geeft aan dat Storks liquiditeitspositie verslechterde in de jaren 1865, 1869 en 1870. 
Dee eerste jaren van de machinefabriek hadden nog geen positieve kasstroom gegenereerd. 
Inn het boekjaar 1871 (juli 1870 t/m juni 1871) probeerde Stork dat op te lossen door: 
-- crediteuren niet langer te betalen, 
-- de aankoop van grondstoffen uit te stellen, en 
-- geen van de eigenaren uit te betalen. 
Vann de laatste groep werd zelfs 16.119 gulden ingebracht. De uitgestelde aankoop van 
grondstoffenn kan overigens ook zijn veroorzaakt doordat leveranciers niet bereid waren te 
leverenn aan Stork. 
Dee SHBM geeft de overspannen situatie weer in 1871: 

-- voorraadbeheer loopt uit de hand, 
-- het leeuwendeel wordt op rekening verkocht. 
Vann juli 1871 tot juni 1872 reageerde Stork door: 
-- debiteuren te laten betalen, 
-- zelf nog weinig crediteuren te betalen. 
Hett tekort aan grondstoffen haalde hij echter in deze periode in. 
Dee cijfers na juli 1872 zijn meer belovend, wat ook te verwachten was omdat Mees in mei 1872 
mett een oplossing kwam. 

Dee journalen moeten dit beeld bevestigen. In 1869 en 1870 waren verkopen nog laag 
("volgendenn aan goederen"), wat misschien niet verrassend is omdat de fabriek pas was 
begonnen.. In 1870 is een aantal financiers of leveranciers bereid te helpen, wat we zien aan het 
hogee bedrag "volgenden aan Stork&Co". In 1871 waren verkopen hoog en kasstromen ook 
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positieverr (het verschil tussen "goederen aan volgenden" en "volgenden aan goederen"). Net als 
uitt de vorige tabel bleek, wordt ook uit de journalen duidelijk dat er weinig grondstoffen werden 
ingekocht.. Ook in de journalen is "goederen aan volgenden" laag in 1871. 
Err is inderdaad sprake van een liquiditeitsprobleem, wat gezien de omvang tegenwoordig niet 
ernstigg zou zijn. Stork was echter niet gewend om over weinig kasmiddelen te beschikken en 
beschouwdee het daarom wel als een groot probleem. De ondoorzichtigheid van het probleem is 
voorr financieel deskundigen ernstiger dan het liquiditeitsprobleem zelf, zoals ook Marten Mees 
oordeelde.. Het is de vraag of hij betalingsproblemen had voorzien in de oprichtingsjaren. Hoge 
investeringenn in zware vaste activa gaan immers niet onopgemerkt voorbij, wat er ook mee 
gebeurtt in de adminstratie. Behalve een gebrek aan deskundigheid zou het gemak waarmee 
Storkk deze investeringen kon betalen uit zijn textielinkomsten debet kunnen zijn aan de 
tekortschietendee aanpassing in de financieringsstructuur. Pas op het moment dat de inkomsten 
uitt textiel terugvielen in de jaren 1868, 1869 en 1870 viel die buffer weg en bleek de oude 
financieringsstructuurr niet langer te voldoen. 

Hett acute probleem waarmee Stork werd geconfronteerd was een daling in zijn 
afbetalingscapaciteitt van korte termijn schulden. Dit wordt geïllustreerd door de current ratio 
(verhoudingg liquide middelen t.o.v. korte schulden). Ten behoeve van het overzicht herhalen 
wijj  hier de figuur die wij al in hoofdstuk 3 lieten zien. 

Figuurr  5.7 Current ratio Van Dooren (steeds textiel) en Stork (eerst textiel, later machines) 
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Resumerendd slaagde Charles Stork er wel in nieuwe financiers te overtuigen van de 
mogelijkhedenn van machines voor de textielbranche in 1869. Hij kon de financiers er echter niet 
vann overtuigen dat hij zijn betalingsmoeilijkheden adequaat zou oplossen, daar hij niet wist hoe 
hijj  daarmee om moest gaan. 

5.3.22 Mees' oplossing 

Opp 9 april 1872 schrijft Charles een brief aan zijn vrouw Jans: "Beste Jans, gisteren heb ik bij 
Meess te Rotterdam gegeten - (...) Na tafel ben ik met hem een cigaar gaan roken op zijn kamer 
enn toen heb ik hem maar eens over onze bezwaren gesproken en de man was zoo goed en nobel 
magg ik wel zeggen dat hij wel zijn best wil doen ons geld te bezorgen. Vooraf moest hij echter 
onzee zaken en boeken zien om goed op de hoogte te zijn en nu wil hij in de loop der aanstaande 
weekk eens overkomen. Ik hoop dat het hem gelukken mag ons een fraai ton te bezorgen opdat 
wijj  voorgoed uit de zorg komen en als een (man?) als Mees er goed mee bemoeit is er veel kans 
vann slagen. Van Muller heb ik niet meer gehoord - dat is een vreemd man. Mogelijk heb ik hem 
afgeschriktt (...)" (RAO 170.1-406). 

Opp 30 april 1872 schrijft Marten Mees aan een collega in de bank dat hij bezig is een bedrag 
aann te trekken voor een "oudere en bekende onderneming". Dat geld zou niet onmiddellijk 
nodigg zijn; het kon over een paar maanden worden geleverd. De ondernemer zou het geld nodig 
hebbenn om zich iets comfortabeler te kunnen bewegen. Hij zou het niet in de markt aantrekken 
omdatt het bedrag daarvoor te laag was en omdat hij zich niet aan het publiek zou willen 
compromitteren.. Mees schrijft dat hij het geld bij hem bekende beleggers zal proberen te 
vinden,, en dat hij discretie in acht zal nemen. Naar zijn mening is deze transfer niets meer en 
nietss minder dan een winstgevende investering (GAR 39-600). 

Opp 2 mei 1872 schrijft Charles Stork een bedankbrief die Mees de hemel in prijst: "Mij n hart 
vloeitt over van dankbaarheid na uw dadelijke bereidverklaring om bij ons te komen, dat wil ik u 
nogg eens zeggen. Onlangs schreef mij een mijner vrienden, naar aanleiding van een geval van 
jaloeziee dat ons betrof: "Kon men de menschen op den bodem van het hart zien, men zou 
wenschenn dit tranendal zo spoedig mogelijk te verlaten". Ik ben niet zo pessimistisch gestemd 
enn ben het nu nog minder. Ik had ook veel ondervinding van goede menschen, maar het doet 
zooo goed, wanneer men iemand leert kennen, die tot het laatste soort behoort. Vergeef me, dat 
ikk U dit ronduit mededeel. Ik zou het U ook niet zeggen, maar in een brief kan het er immers 
door?""  (GAR 39-600). Hij gaat akkoord met een transfer van 150.000 gulden. Op 3 mei 1872 
volgtt een brief van dezelfde strekking. Stork belooft de overeenkomst stil te houden. Er volgen 
meerr blijken van dankbaarheid. Mees beantwoordt dit op 11 mei 1872 met "Gij moet niet 
overkomenn om mijn broeders te bedanken. Dat valt zoo niet in onze familie. Als gij toevallig 
hierr zijnde, hen ziet, kunt gij hun een woord daarover zeggen; maar als gij afzonderlijk daarvoor 
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komt,, zou het dan schijn hebben alsof ik voor u een hulp in nood gevraagd had." (GAR 39-687). 

Naa zijn bezoek aan de Stork fabrieken schrijft Mees een beoordelend rapport, gedateerd mei 
18722 (GAR 39-1624) - tegenwoordig zouden wij dat een due diligence-rapport noemen. Hierin 
vermeldtt hij dat hij 200.000 a 300.000 gulden wil verzamelen a Deposito voor de Heeren Stork 
aa 6% 's jaars (halfjaarlijks te betalen). Het contract heeft een looptijd van twee jaar, tenzij 
eerderee aflossing is gewenst naar zijn eigen mening. "Het volgende is het resultaat van een 
nauwkeurigg onderzoek, dat ik instelde over de soliditeit der zaak". Hij beschrijft waar de 
desbetreffendee fabrieken uit bestaan, hoe zij zijn gegroeid, en dat zij worden gerund door de 
driee eigenaren. De activa in zowel de textiel- als de machinefabriek worden in Mees' ogen door 
dee markt te laag getaxeerd. De totale liquidatiewaarde van de firma is volgens hem 150.000 
gulden.. Winsten op textiel waren altijd hoog geweest, behalve in 1868, 1869 en 1870, toen de 
marktt op Java laag was. Omdat Stork in verscheidene delen van de wereld opereert in 1872, 
verwachtt Mees geen tegenvallers meer van deze omvang. Winsten op machinebouw zijn 
weliswaarr nog niet gemaakt, maar de fabriek is jong. Bovendien zijn de marktvooruitzichten 
excellent,, daar Stork voorlopig de enige machinefabrikant is in Twente, en omdat er veel 
behoeftee is aan goede machinerie in de textielsector aldaar. Hoewel de familie nog 180.000 
guldenn achter de hand heeft in deposito, en dat bedrag genoeg zou zijn voor wat in de fabriek is 
vastgezet,, is die reserve toch niet genoeg omdat er juist ook arbeiderswoningen worden 
gebouwdd en veel goederen in bewerking zijn. Kort krediet is daarvoor niet veilig genoeg, dus 
wordtt er gezocht naar kapitaal "op een meer vasten grond en voor langeren termijn". Mees 
eindigtt het rapport met een beoordeling van de personen in het bedrijf: wat Charles Stork in zijn 
levenn heeft gedaan, wanneer de anderen erbij kwamen, en hoe goed zij bekend staan in Twente. 
Err is een karaktereigenschap die in de gaten moet worden gehouden, "een gebrek aan alle 
industrieelenn eigen, dat zij bij de rechtmatige overtuiging van hun eigen kracht en van de 
deugdelijkheidd der zaken, die zij doen, geen helder begrip hebben van de grens die er bestaat in 
hett vastleggen van hun geld". Mees heeft de ondernemers er al van overtuigd dat hij toezicht 
moett houden op deze neiging, dat hij de financiële consequenties daarvan beter doorziet dan 
zijzelf,, en zij zijn daarmee akkoord gegaan. Omdat de beleggers de familie Stork niet kennen en 
geenn direct contact zullen hebben, zal Marten Mees zelf ingrijpen en "het geleende opeischen, 
alss dit naar mijne meening voor hunne zekerheid noodig is". De beleggers zullen ten minste 6% 
perr jaar ontvangen. Als de winsten hoger zijn, zal een hoger percentage worden betaald aan 
Mees,, dat weer zal worden verdeeld onder de beleggers. Mees concludeert dat er geen 
investeringg is die zo veilig en zo nuttig is. Veilig, omdat hij ervan overtuigd is dat de Stork 
ondernemerss goede zaken zullen doen en zelf eventuele verliezen kunnen dragen. Nuttig, omdat 
ditt bedrijf van betekenis zal zijn voor de bevordering van de Nederlandse industrie. Tenslotte 
wordtt aan iedereen gevraagd deze zaak "met niemand hoegenaamd te zullen bespreken", net 
zoalss Mees geheim zal houden welke beleggers meedoen en welke hebben geweigerd. 
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Err doen 17 beleggers mee, waarvan vier firmanten van Mees en twee uit de familie Stork. In 
totaall  stellen de beleggers 172.300 gulden voor het fonds Stork ter beschikking. De vermelde 
2000 a 300 duizend gulden lijk t ons niet meer dan een hoge inzet, opdat voldoende wordt 
verzameld.. Om dezelfde reden is de beloofde rente voor het depositocontract relatief hoog -
maarr die moet wel worden betaald. Het geld wordt in tranches via Stork & Co doorgesluisd. 

ErEr was geen schriftelijke overeenkomst naast het due diligence document. Wij hebben elke 
mogelijkee ingang voor een contract gecontroleerd maar moesten concluderen dat er geen 
contractt is geschreven voor de transfer. Het hierboven beschreven beoordelingsrapport van mei 
1872,, dat bestemd was voor alle beleggers, geeft expliciet de verantwoordelijkheid aan Marten 
Meess om toezicht te houden op deze firma. Er wordt 6% rente per jaar beloofd, ongeveer 2% 
meerr dan normaal was op beleggingen van laag risico (wat een deposito bij Mees was), tevens 
hett minimale van een risicodragende vastrentende belegging. Deze 2% extra kan een teken zijn 
vann de moeite waarmee banken beleggers bereid vonden hun geld bij een bank te deponeren. 
Daarnaastt vermeldt het document: "Deze overeenkomst geschiedt echter alleen mondeling, het 
iss een schuld, waarvan in geen contract melding gemaakt wordt met het oog op de Wet en 
hetgeenn dus de Geldschieters rechtens niet kunnen vorderen". Het document vermeldt tevens 
datt er een extra vergoeding wordt betaald aan Mees als de winst bij Stork hoger dan verwacht 
zall  zijn, die weer zal worden doorgegeven aan de beleggers; dit gebeurde een aantal malen 
(GARR 305-237, 242; huishoudboekje van een der beleggers). 

Behalvee de verbetering in de financiële positie die zichtbaar werd in de tabellen en figuren 
hierbovenn heeft Mees een verbetering doorgevoerd in het administratiesysteem. De 
balansboekenn van 1875 tot 1879 zijn verloren gegaan maar het boek van 1880 toont een 
drastischee verandering in het boekhoudsysteem. Activa worden dan apart geadministreerd van 
passiva,, vaste activa worden apart gehouden van vlottende activa. De gehele balans wordt 
samengevatt op één bladzijde, waar in een oogopslag kan worden afgelezen wat de financiële 
verhoudingenn en posities zijn binnen het bedrijf. Inkopen, productie en verkopen kennen aparte 
registraties.. Het nieuwe systeem is geschikt voor een industriële onderneming. In de 
grootboekenn is te zien dat het oude systeem heeft gefunctioneerd tot 1878, wanneer het 
plotselingg ophoudt, zelfs waar bladzijden nog niet zijn volgeschreven. De veranderingen in het 
systeemm die wij vinden in 1880 zijn dus doorgevoerd in 1878. 

5.3.33 De communicatie tussen de betrokkenen 

Dee betrokkenen bij de financiering van Stork waren behalve de familie Stork de bankiersfamilie 
Meess en enkele grote crediteuren van Stork. Omdat Marten Mees regelmatig betrokken werd bij 
dee operationele zaken van de firma Stork en de familie, en omdat hij de taak had gekregen te 
wakenn over hun financiële zaken (GAR 39-600, 687), is het vermoeden gerechtvaardigd dat hij 
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ookk verantwoordelijk is voor de verandering in het administratiesysteem. De correspondentie 
uitt de jaren zeventig en tachtig, waarvan wij hierna voorbeelden geven, bevestigt dit 
vermoeden. . 

CorrespondentieCorrespondentie tussen Mees en Stork 
Dee mondelinge communicatie tussen Mees en Stork is niet traceerbaar. De communicatie tussen 
dezee bank en deze onderneming wordt voor slechts een deel teruggevonden in delen van de 
correspondentiee tussen de Mees bankiers en de gebroeders Stork (en Charles' zoon Dirk Stork). 
Uitt alle brieven blijkt een oprechte vriendschap tussen twee families. Tussen de regels door 
wijstt Marten Mees de familie Stork op hun investerings- en financieringsbeslissingen. 

Voorall  in de zomer van 1872 wordt Stork gewezen op zijn gewoonte om alleen aan de 
uitdagingenn voor de onderneming te denken en niet aan de financiële consequenties. Brieven 
vann later jaren gaan over diverse onderwerpen: privé-leven, politiek, filosofie, visies op de 
economiee in Nederland en het buitenland. Alleen tussen de regels door is er sprake van 
financieelfinancieel advies van Mees' zijde. Een voorbeeld van het laatste is de korte brief van 16 maart 
1873:: "Amice! Hierbij de volmagt. - Uwe Anna had ik gisteren bij mij te eten en 's avonds 
medee naar de opera, waar de Africaino zeer goed gegeven werd. Wat is dat een lief meisje; 
Mijnee vrouw en ik waren erover uit, zoo eenvoudig en toch zoo beschaafd als zij is; ofschoon 
zijj  met twee anderen was die ook niet min zijn (Marie Muller, en een nichtje Marie Mees) 
zoudenn wij haar toch het liefst voor een onzer zonen, als wij er een hadden die in de termen viel. 
Watt is dat weer treurig afgelopen met de Palmitine te Amsterdam, 't Is of men daar maar niet 
begrijpenn wil, dat een fabrijk zonder fabrijkant de duurste liefhebberij is, die er bestaat. - De 
Suikerraffinaderijj  alhier zal nu denkelijk goed op haar beenen komen. Wij zijn daarin ook. -
Alss gij weer eens deze kant uitkomt moet gij weer eens een rustig uurtje komen; ik heb u weer 
veell  te vertellen. Op papier houd mij dit te lang op. Groet uwe vrouw en geloof mij steeds, T.T., 
w.get.. M. Mees". Uit diverse brieven blijkt dat de families regelmatig samen doorbrachten. 

Somss lijk t het of Stork om een bevestiging van goed gedrag vraagt.10 Bijvoorbeeld op 21 
augustuss 1877, als Mees schrijft: "Amice! Er zou veel moeten veranderen, eer ik u zou 
verdenkenn van insinuation. Denk daarover toch nooit; 't is zoo lastig ergdenkend te zijn, en tot 
nogg toe hadt gij en had ik de gewoonte om tegen elkander ons hart geheel uit te storten, zonder 
reserves.. Laat dat toch vooral zoo blijven; als men ouder wordt zijn er zoo weinig menschen, 
diee men daarvoor genoeg vertrouwen kan." De brief gaat verder over de Afrikaanse 
Handelsmaatschappij,, die twee jaar later over de kop zou gaan; Mees adviseert Stork om er niet 
tee veel in te beleggen. De brief eindigt met een beschrijving van een korte vakantie in België 
(RAOO 170.1-1163). Zo is de brief van 21 juni 1880 ook typerend: "Amice! Eerst over zaken. Ik 
hebb aan u laten afzenden 100 cigaren Ingenuidad a f 60, 50 cigaren la Cubano a f 50. Die 
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laatstenn had gij mij niet besteld, maar zij zijn zoo goed, dat gij ze zeker gaarne aan uw broeders 
kuntt slijten, als gij er teveel aan hebt. Ik debiteer u in rekening met f85. - Wilt gij aflossen, dan 
zouu ik in de eerste plaats Thorbecke aflossen; die heeft mij niet geantwoord. Wilt gij verder 
gaan,, dan zou ik Ketelaar nemen. Maar ga niet verder dan gij stellig weet te kunnen missen. -
Datt zaakje te Sneek kan goed zijn, als gij kunt zorgen, dat er niet veel geld in vastgezet wordt. 
Hubertt zal het natuurlijk willen uitbreiden, en u voorrekenen, dat het dan voordeliger zal gaan. 
Maarr bedenkt toch, dat, als het later minder goed gaat, alles verloren is, wat gij aan gebouwen 
enn machines hebt vastgelegd. Hoe kleiner de plaats is, hoe meer men moet verliezen op de 
realisatiee van hetgeen vast in een fabrijk zit, als men die op moet ruimen. (...) En dan nu het 
reisje.. Er was een uitroep van blijdschap bij Anna en Jo, toen ik het voorlas. Maar mijn vrees is, 
datt Jo niet mee zal kunnen loopen. Zij zou gedeeltelijk moeten rijden. Toch rekent zij er zoo 
stelligg op, dat zij vandaag al laarzen gaat koopen, om die vooraf wat te kunnen dragen (...) Ik 
moett 16 juli te huis zijn voor een vergadering, die ik moet presideren. De Afrikaansche heeft 
haarr vergadering nog niet bepaald (...). Jammer van uw moeder (...). Breng onze groeten eens 
aann het goede mensch over. Steeds, T.T., M. Mees." (RAO 170.1-1163). 

Meess doet meer dan alleen de lange financiering voor Stork. De depositolening wordt niet 
afgelost,, maar geprolongeerd. Mees wordt ook ingezet voor de verzekeringen. Mees blijf t Stork 
wijzenn op hun neiging kapitaal vast te leggen in fabrieken. Op 4 oktober 1880 schrijft Marten 
(onzee cursivering): "(...) Met Dikkers zijn wij klaar gekomen wat de assurantie betreft. Dank 
daarvoor,, alsook voor wat gij schrijft over de Koninkl. Stoomweverij. Wij hebben haar vandaag 
geschreven.. Met Gelderman zijn wij nog niet op streek. Of hij werkelijk tot de door hem 
opgegevenn premiën sluit weet ik niet, maar ze zijn te laag, om hier met voordeel voor ons te 
sluiten.. Wij hebben hem onze premiën opgegeven, in de hoop, dat die lager zijn, dan hij 
besteedt,, en dat hij toch zal komen. - Gij doet ons veel genoegen door ons die zaken aan de 
handd te doen, al komt er niets van. Er is dan ten minste een kans wat te krijgen. - Hoe 
aangenaamaangenaam is het, dat het bij u in de beide fabrijken zoo goed gaat. Maar, waarde vriend, aan 
uitbreidinguitbreiding van de machinefabrijk, ook al is het langzaam, moogt gij waarlijk voorloopig niet 
denken.denken. Er zit reeds teveel daarin vast. Vergeef mij, dat ik u zulk een positieven raad geef; maar 
gijgij  weet, dat ik met u geheel openhartig ben, zonder eenige reserve. - Bij ons is alles best in 
orde.. Anna is met Jo naar de opera en ik zit rustig op mijn kamer (...) geloof mij steeds, M. 
Mees." " 

Naa 1878 gingen de zaken zo voorspoedig, dat de extra vergoeding aan Mees, bovenop de rente, 
werdd verhoogd tot 10% in 1881. Mees wilde dit niet, en suggereerde een extra vergoeding van 
maximaall  7,5% bovenop de vaste 6%. Hieruit blijkt dat de financiële relatie tussen Mees en 
Storkk doorgaat. Mees zal zich nooit terugtrekken uit deze relatie. Het bewijs van Mees' invloed 
opp de financiële gang van zaken door zijn toezicht en adviezen is niet overweldigend, maar 
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nietss wijst op het tegendeel. 

5.3.44 Voorlopige conclusie 

Wijj  concluderen dat Stork een ervaren financier nodig had die de problemen kon doorzien, en 
diee zag dat rendement potentieel aanwezig was. Stork wist alleen dat de rekeningen moesten 
wordenn betaald. Mees kon door ervaring doorzien dat lange termijn financiering over het hoofd 
wass gezien en dat steeds met korte termijn financiering was gewerkt. Daarom kon Mees met 
eenn oplossing komen. Bovendien kon hij een rendement aan beleggers beloven. De structurele 
oplossingg van het werkelijke probleem, de match tussen vaste activa en lange termijn passiva 
kwamm in de loop der jaren met Mees' invloed en adviezen over investerings- en 
financieringsbeleid.financieringsbeleid. Mees' bijdrage aan Storks succes was dus tweeledig. Ten eerste bracht 
Martenn financiële expertise in. Ten tweede zorgde Mees en de reputatie van de bank ervoor dat 
beleggerss bereid waren geld in Stork te investeren. 

5.44 Ondersteuning voor  theoretische inzichten 

Wijj  willen de case benutten om moderne theoretisch inzichten te nuanceren en om de 
werkelijkee toegevoegde waarde van bancaire financiering te achterhalen. Enerzijds kan de case 
aangevenn welk type ondernemingen behoefte had aan bancaire financiering. Anderzijds leert de 
casee welke beweegredenen banken konden hebben om mee te gaan in industriefinanciering. De 
meestt voor de hand liggende vragen die de case oproept, worden kort beantwoord in paragraaf 
5.4.1.. De toegevoegde waarde van de bank zal volgen uit de kostenverlaging en de vergroting 
vann beschikbaarheid van vermogen die de bank kan bewerkstelligen. In deel 1 van deze studie 
hebbenn wij de inzichten behandeld over de mate waarin banken de verschillende kosten van 
externee financiering kunnen verlagen en de mate waarin banken de beschikbaarheid van extern 
vermogenn kunnen vergroten. In paragraaf 5.4.2 behandelen wij de kosten en de beschikbaarheid 
vann vermogen afzonderlijk. Vervolgens kunnen wij in 5.4.3 herleiden welke theoretische 
inzichtenn meer of minder worden ondersteund. 

5.4.11 Opvallende aspecten 

Dee meest voor de hand liggende vragen die de case bij (bedrij fs)economen oproept, worden 
hieronderr kort beantwoord. De theoretisch toegevoegde waarde van Mees voor Stork wordt 
beoordeeldd in paragraaf 5.4.2. 

WaaromWaarom had Stork lang extern kapitaal nodig? 
Storkk had vanaf 1836 gewerkt in zijn textielbedrijf met eigen geld en leverancierskrediet. De 
aanschaff  van vaste activa voor de machinefabriek in 1868 legde echter een deel van de passiva 
vastt (zie ook figuur 3.1). Storks capaciteit tot afbetalen nam sterk af door deze fixatie (zie figuur 
5.7).. Van leveranciers kon gezien de situatie niet worden verwacht dat zij nog krediet 
verschaften;; overigens kocht Stork ook nauwelijks in (figuur 5.6 en tabel 5.4). De enige uitweg 
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wass het vinden van kapitaal dat net zo lang in de firma zou blijven als de desbetreffende vaste 

activa. . 

WaaromWaarom bank- boven marktfinanciering? 
Dee beleggers in de markt die in eerste instantie in aanmerking kwamen voor de verschaffing 
vann lang kapitaal waren de oude financiers, eventuele andere particuliere beleggers in Twente, 
dee beleggers in Amsterdam en die in Rotterdam. De oude financiers waren ook degenen die het 
leverancierskrediett verschaften, of dergelijk korte termijn krediet. Deze financiers zijn de in 
paragraaff  5.2 genoemde "volgenden". De afname in terugbetalingscapaciteit was voor hen reden 
zichh terug te trekken uit de steun aan Stork, in ieder geval voor de langere termijn. De 
Twentschee Bankvereeniging weigerde Stork van dienst te zijn, omdat deze reeds bij een andere 
bankier,, Vermeer, zijn bankzaken regelde (RAO TB 2581, briefboeken Blijdestein, p. 416). 
Storkk beschikte zelf niet over de expertise die nodig was om beleggers te overtuigen; dit meldt 
Martenn Mees al in het due diligence-document (par. 5.3.2). Naast financiering door traditionele 
relatiess was marktfinanciering dus uitgesloten. Marten Mees zag het probleem wel, zoals blijkt 
uitt het due diligence-document waarin hij de firma op waarde schat (par. 5.3.2). Bovendien 
voorzagg hij een goede toekomst voor het bedrijf (brief d.d. 30 april 1872, GAR 39-600). 
Hierdoorr kon hij de waarde van het bedrijf juist taxeren en een financieringsoplossing 
aandragen.. De middelen die Mees kon verzamelen, waren die van beleggers in Rotterdam en 
omstrekenn (par. 5.1.2). Zij vertrouwden de firma Mees. Dit antwoord lijk t op het antwoord dat 
dee reputatietheorieën geven inzake de toegevoegde waarde van banken. 

WaaromWaarom lang vreemd vermogen en geen aandelenkapitaal? 
Aandelenn werden in die tijd alleen uitgegeven in familie- en kennissenkringen (zie par. 4.1.1). 
Alss Stork voldoende familie en kennissen bereid had gevonden, had hij al in een eerder stadium 
aandelenn uitgegegeven. Dit heeft hij niet gedaan. Mees' voorstel was lang vreemd vermogen 
(par.. 5.3.2) aan te trekken. Theoretisch heeft vreemd vermogen twee voordelen boven andere 
vermogensvormen.. Ten eerste kon dat lange tijd aan de onderneming verbonden blijven. Ten 
tweedee kon Mees zo een contract met Stork opstellen waarin de firma eraan gehouden werd een 
vastee vergoeding te betalen. Dit contract beperkte Stork in zijn neiging te enthousiast uit te 
breiden.. Mees kon deze beperking ook controleren. Een bindende voorwaarde in de 
overeenkomstt was het toezicht door Marten Mees, die het financiële beleid van de firma Stork 
nauwgezett zou volgen en sturen. Dat Mees dit werkelijk zou doen was duidelijk, daar de 
bankierss zelf eigen geld in de onderneming hadden geïnvesteerd. Met een aandelenfinanciering 
zouu Stork onvoldoende reden hebben gehad bepaalde lange termijn investeringen achterwege te 
laten. . 
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WaaromWaarom geen contract? 

Dee Mees bankiers beloofden een rendement aan beleggers dat hoger lag dan het gemiddelde 
rendementt op beleggingen met een gematigd risico in die dagen (zie 4.2.2), zonder een en ander 
inn een contract vast te leggen. Een dergelijke gewaagde belofte was ongebruikelijk voor een 
instellingg met een dergelijke reputatie. Een rendement van 6% op een onbekende belegging was 
inn die dagen onwaarschijnlijk. Als het verwachte rendement van 6% in een contract was 
vastgelegdd en als Stork het rendement niet had behaald, dan had Mees zich kunnen redden door 
uitt eigen middelen het rendement uit te betalen. Nu de belofte niet per contract opvorderbaar 
zouu zijn, zou Mees reputatie verliezen als Stork onvoldoende rendement zou halen. De Mees 
bankierss investeerden ook zelf eigen geld in Stork (par. 5.3.2, GAR 39-1624), waarmee zij het 
signaall  konden afgeven in deze onderneming te geloven. De beleggers moeten hebben geweten 
datt deze firma haar reputatie nooit op het spel zou zetten en vonden de belofte derhalve 
geloofwaardig.. Door het ontbreken van een contract en door de eigen investering van de Mees 
bankierss was de invloed van de reputatie van Mees des te sterker." Ook dit antwoord doet 
vermoedenn dat de reputatietheorieën ondersteuning zullen vinden. 

5.4.22 De toegevoegde waarde van de intermediatie door  R. Mees & Zoonen 

Dee directe bijdrage van Mees aan de machine-fabriek Stork bestaat uit de vergroting van de 
transparantiee van de financiële administratie, het toezicht op de ondernemers, het bijbrengen 
vann investerings- en financieringsnormen voor een industriële onderneming en natuurlijk de 
noodzakelijkee financiële impuls. Dit geeft echter nog niet de essentie weer van de rol van de 
firmaa Mees bij deze industriefinanciering. Waarom moest het juist de bank R. Mees & Zoonen 
zijn?? Ieder ander met gezond verstand, ervaring en geld had het wellicht kunnen doen? Er zijn 
velee mogelijke antwoorden op deze vragen. Veel daarvan zullen verklaringen zoeken in sociale 
enn institutionele context. In deze studie stellen wij het financieringstheoretische perspectief 
centraal. . 

Zoalss aangegeven in deel 1 zijn wij geïnteresseerd in de verlaging van de kosten van externe 
financieringg en de verhoging van de beschikbaarheid van externe financiering door de 
tussenkomstt van een bank. Volgens de inzichten uit deel 1 kunnen de volgende kosten worden 
verlaagdd door de tussenkomst van een bankier: de directe kosten - waaronder 
vermogenskosten,, operationele kosten, screeningkosten, monitoringkosten en bondingkosten -
enn de indirecte kosten van onderinvestering. Als laatste zijn wij geïnteresseerd in de invloed van 
reputatiess op de kosten van financiering. Theoretisch vloeien voordelen op deze kosten en 
beschikbaarheidd voort uit zowel de aard als de schaal van financieel intermediairs. Door de aard 
vann hun tussenkomst en de ervaring daarin kunnen banken effectiever en efficiënter 
financieringszakenfinancieringszaken behandelen met behoud van vertrouwelijkheid. Door hun schaal beschikken 
zijj  over een netwerk van cliënten en financieringsmogelijkheden, alsook over de mogelijkheid 
risico'srisico's te spreiden. Hieronder gaan wij na in welke mate dergelijke financieringstheoretische 

174 4 



TweeTwee historische cases 

inzichtenn worden ondersteund. 

Vermogenskosten Vermogenskosten 
Vermogenskostenn zouden theoretisch moeten dalen als de screening door een bank tot een 
hogeree waardering leidt dan bij een screening door de markt. Stork moest aan Mees resp. de 
beleggerss 6% betalen en een niet-verplicht extra rendement als de winst dat toeliet (par. 5.3.2 
GARR 39-1624 en 305-237,242). Het verschafte vermogen had dus een hybride vorm, waarvan 
6%% door de bank niet-contractueel werd gegarandeerd. In 1881 werd aan de extra vergoeding 
voorr de vermogensverschaffers, die soms 10% beliep, een maximum gesteld van 7,5% bovenop 
dee vaste 6% (par. 5.3.3, RAO 170.1-1163). Gesteld dat Stork aan de markt zijn financiële 
situatiee had kunnen uitleggen, dan had hij obligaties kunnen uitgeven die minstens het 
rendementt op risicovolle fondsen zouden opbrengen. Op dergelijke, verhandelbare genoteerde 
fondsenn golden couponrentes van 6 tott 8% (zie par. 4.1.1 en het overzicht van deel 2). Doordat 
dee fondsen in de markt verhandeld zouden worden en Stork net als de vele machine-industriëlen 
tott eindjaren 1870 nauwelijks of geen winst maakte, zou de koers van het fonds Stork echter al 
snell  dalen. In die zin kreeg Stork van Mees de laagst mogelijke verplichte vergoeding en de 
beschikbaarheidd over lang vermogen. 

OperationeleOperationele kosten (transport, communicatie, administratie) 
Operationelee kosten van een financiële transactie zouden moeten dalen als een onderneming 
kann profiteren van de schaalvoordelen van een bank. De operationele kosten waren aanzienlijk 
inn het geval van Stork. Ten eerste kon Stork in zijn omgeving geen nieuwe financiers vinden, 
duss financiers moesten van ver komen. Om enigszins informatie te kunnen verifiëren zouden de 
financierss een lange reis moeten maken naar het oosten van het land. Reizen gebeurde met de 
diligencee (par. 3.1.2 en 4.1.1). Communicatie vond voornamelijk plaats per brief (par. 3.1.2). 
Dee concentratie van de transactie bij een intermediair leverde wat dit betreft aanzienlijke 
schaalvoordelenn op. Deze concentratie hoefde echter niet noodzakelijk bij een bank plaats te 
vinden.. Elke tussenpersoon (handelaar, fabriqueur) had hetzelfde kostenvoordeel behaald. 

Screeningkosten Screeningkosten 
Dee kosten van het doorlichten van een onderneming voordat een financier vermogen verschaft, 
zoudenn door de tussenkomst van een bank in theorie moeten dalen door schaalvoordelen en 
ervaring.. Het beoordelen van de huidige en toekomstige financiële positie van Stork vergde tijd, 
aandachtt en doorzettingsvermogen (indirect antwoord in brief d.d. 9 april 1872, RAO 170.1-
406,, par. 5.3.2). De waardering van de Stork fabrieken was een moeilijke opgave, doordat de 
machine-industriee nog jong was en doordat Stork de interne organisatie nog niet had aangepast 
aann de eisen van een industrieel bedrijf (ook par. 3.1). De informatie van Stork die relevant was 
voorr de ondememingswaarde was verre van publiceerbaar, waardoor marktfinanciering met de 
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inherentee publieke informatie-overdracht schier onmogelijk was. Een juiste screening - en een 
juistee waardering - kon alleen worden gedaan door een specialist. Marten Mees had enige 
ervaringg in het doorzien van industriële ondernemingen en van de aanpassingsproblemen aan 
eenn nieuwe manier van bedrijfsvoering (par. 5.1.2). Het kostte hem minder tijd. Hij kon 
bovendienn vergelijken met industrieën elders. Op deze manier kon hij de onderwaardering van 
Gebr.. Stork vaststellen en herstellen. De tussenkomst van een specialist was in dit geval een 
noodzaak.. Die specialist hoefde niet per se een bankier te zijn, hoewel het delen van ervaring 
mett mede-bankiers bij een beoordeling wenselijk kon zijn. 

Hett voordeel van de screening door Mees als bancaire instelling was de geloofwaardigheid 
waarmeee de bank het signaal kon afgeven dat dit een goede belegging zou worden. Een signaal 
vann vertrouwen in de kwaliteit van de belegging en van de geloofwaardigheid van de informatie 
diee de bank over deze belegging produceert, kan worden gegeven met een deelname in de 
beleggingg door de bankiers zelf. Dit is wat de firmanten van Mees deden. Drie van hen 
verschaftenn 8.000 gulden ieder, een verschafte 16.000 gulden (er waren vijf firmanten op dat 
moment)) (par. 5.3.2, GAR 39-1624). Deze deelname in de financiering van Stork dwong de 
bankierss ertoe ook werkelijk voldoende toezicht en invloed uit te oefenen op Stork. De 
beleggerss moesten er nu wel van overtuigd raken dat het een goede belegging was. 
Concluderendd leverde de tussenkomst van Mees Stork wel een voordeel op in screeningkosten, 
zowell  door schaal als door ervaring en reputatie. 

Monitoringkosten Monitoringkosten 
Dee kosten van het toezicht op Stork zouden door de tussenkomst van een bank theoretisch 
moetenn dalen vanwege schaalvoordelen en vanwege de aard van de financieringsrelatie. De 
bankk zou bij machte zijn de lening weer op te vragen, waardoor de ondernemer niet geneigd zal 
zijnn de verschafte fondsen onverstandig te alloceren. 
Dezee ondernemer te controleren na de financiële transfer zou kosten en moeite vergen, zowel 
vanwegee de reisafstand als vanwege Storks naam als non-betaler in 1871. De bevoegdheid van 
Martenn Mees om in te grijpen is dan ook zwart op wit in het due diligence-document gezet (par. 
5.3.2,, GAR 39-1624). Mees verlaagde de monitoringkosten door als gedelegeerde op te treden 
enn door zijn expertise om een industriële onderneming te begeleiden in nieuwe investerings- en 
financieringsbeslissingen.. Dit was ook in zijn eigen belang, omdat hij en drie andere firmanten 
ookk zelf in Stork hadden geïnvesteerd. 

Err wordt expliciet prioriteit toegekend aan Mees (in document d.d. mei 1872 GAR 39-1624). 
Meess wil als eerste kunnen ingrijpen zodra dat nodig is. Met deze voorwaarde moesten de Stork 
ondernemerss akkoord gaan, nog voordat enige financiering werd gezocht (GAR 39-600). 
Zonderr de prioriteit voor Mees was er geen financiering gekomen. De beleggers achtten dit ook 
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noodzakelijk,, omdat controle op het gedrag van Stork niet alleen nodig was uit het oogpunt van 
ondernemersgedragg in het algemeen, maar ook omdat een machinefabriek moeilijk te 
doorgrondenn was in die tijd. De andere financiers - waaronder ook de eigenaren - profiteerden 
vann deze prioriteit, als Mees tenminste geen misbruik zou maken van deze positie; daarover 
hieronderr meer. De monitoringkosten daalden dus inderdaad door de tussenkomst van Mees. 

Bondingkosten Bondingkosten 
Theoretischh zouden de kosten van het geven van garanties en het afleveren van rapportages om 
dee financier ervan te verzekeren dat zijn geld renderend wordt benut, moeten dalen als een bank 
tussenbeidee komt. De bank zou door haar langdurige relaties met cliënten in de loop der tijd 
minderr kosten hoeven te maken om zich en haar cliënten ervan te verzekeren dat de beschikbare 
middelenn productief worden aangewend. In het geval van Stork en Mees werden de afspraken 
niett in een contract vastgelegd, maar "slechts" in een informatief document neergeschreven. Een 
dergelijkee schriftelijke vastlegging zou waarschijnlijk in elk ander geval ook zijn gebeurd. Ook 
hett onderpand werd niet officieel vastgelegd, hoewel de waarde van de vaste activa - die 
volgenss Mees overeenkwam met de marktwaarde - wel aan de beleggers werd meegedeeld. 
Meess nam feitelijk een garantie over van Stork, door zelf een rendement te beloven. In die zin 
kunnenn we zeggen dat Mees deels de bondingkosten droeg en ze voor Stork dus verlaagde. 

Dee tussentijdse verslaglegging door Stork aan Mees gebeurde per brief en bij de bezoeken van 
Meess aan de fabrieken (par. 5.3.3). Dit zou bij elke andere vorm van financiering waarschijnlijk 
ookk zo zijn gebeurd, al vraagt Stork voortdurend om Mees' goedkeuring. Dat laatste zou uniek 
voorr deze constructie kunnen zijn geweest. De bondingkosten waren door de intensieve 
correspondentiee echter eerder hoger dan lager door de bemoeienis van Mees. Een verlaging van 
dezee bondingkosten werd door Mees dus niet bewerkstelligd. 

Onderinvestering Onderinvestering 
Inn theorie zouden banken door hun langdurige relatie met ondernemers kunnen voorkomen dat 
rendabelee projecten niet zouden worden uitgevoerd, doordat bij de screening van een dergelijk 
projectt onvoldoende informatie beschikbaar is over de verwachte resultaten. Bankiers zouden 
dee kwaliteit van ondernemers op den duur beter kunnen taxeren, zodat hun screening van 
nieuwee projecten verschilt van een willekeurige andere partij in de vermogensmarkt. Enerzijds 
wektt de case de indruk dat Mees deze rol inderdaad vervulde. Stork wekt zelfde indruk dat een 
faillissementt van de fabriek waarschijnlijk was geweest zonder het ingrijpen van Marten Mees 
(o.a.. brief d.d. 9 april 1872, RAO 170.1-406). In die zin heeft Mees onderinvestering weten te 
voorkomen.. Anderzijds is het financieringsprobleem naar moderne maatstaven niet groot (een 
tijdelijkk liquiditeitsprobleem), maar blijkbaar was er niemand anders die dit onderkende (par. 
5.3.1).. Met het toezicht door Mees vroeg Stork voor elke uitbreiding toestemming, die hij soms 
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niett kreeg (par. 5.3.3). Mees was uiterst voorzichtig met de uitbreidingsplannen van Stork. Als 
Storkk zijn probleem had kunnen uitleggen aan beleggers in de markt en als hij eigen vermogen 
hadd kunnen verzamelen, had hij waarschijnlijk meer geïnvesteerd. In die zin was de controle 
doorr een bankier beperkend. Wij kunnen echter niet zeggen of de niet-uitgevoerde projecten 
winstgevendd zouden zijn geweest en of bijgevolg onderinvestering is bevorderd dan wel 
voorkomen. . 

InvloedInvloed van Mees' exclusieve positie en reputatie 
Theoretischh verlaagt een goede reputatie van een ondernemer of een intermediair de kosten van 
externee financiering, doordat beleggers minder premie voor onzekerheid zouden rekenen. De 
reputatiee van een intermediair beïnvloedt het oordeel door de beleggers over de kwaliteit van de 
screening,, de monitoring en de gemaakte beloftes. Uiteindelijk beïnvloedt de reputatie van de 
intermediairr dus de totale vermogenskosten voor een ondernemer, als de ondernemer zelf nog 
onvoldoendee reputatie heeft opgebouwd. Het gebrek aan reputatie van de ondernemer in de 
marktt geeft de intermediair echter ook meer macht naarmate de intermediair de ondernemer 
beterr leert kennen en de ondernemer dat oordeel nergens anders in de markt kan krijgen. Het 
gevaarr dat de intermediair misbruik zal maken van deze machtspositie vermindert naarmate de 
intermediairr zelf een goede reputatie heeft. Theoretisch laveert het effect van de reputatie en de 
exclusievee positie van de intermediair tussen een positief effect van een lagere 
onzekerheidspremiee in de markt en een negatief effect van de informatievalstrik waar de 
ondernemerr in terecht kan komen. 

Meess verkreeg een zeer exclusieve positie in Storks ondernemingsbeleid met de bevoegdheid in 
tee grijpen in investeringsbeslissingen en te allen tijde inzicht in alle boeken te verlangen. Stork 
hadd geen andere grote financiers met dezelfde positie. Mees kon feitelijk alles vragen wat hij 
wilde,, omdat Stork geen alternatief had. Veel van de impulsen voor de ontwikkeling van 
Rotterdamm naar een wereldhaven werden geïnitieerd door of bij de Mees bankiers (par. 5.1). De 
firmaa Mees had een goede reputatie in Rotterdam die terugging tot 1720 (par. 5.1.4). De bank 
(inn die tijd het kassiershuis) stond erom bekend altijd te betalen wat was beloofd. In gevallen 
waarr bedrijven toch problemen kregen met afbetalingen werden liquidaties netjes afgehandeld 
(GARR 305-603 t.m. 664 financieringsaanvragen en -afhandelingen; niet in deze tekst verwerkt). 
Dee Mees bankiers waren adviserend directeur of commissaris bij verschillende bedrijven in 
diversee bedrijfstakken. In die hoedanigheid verleenden zij niet alleen financiële diensten, maar 
warenn zij ook betrokken bij de activiteiten van hun cliënten (par. 5.1.2). De nieuwe activiteiten 
inn de jaren zeventig, in industriële bedrijfstakken, waren een bevestiging van het imago van de 
bank.. Mees had dus behalve een goede naam ook invloedrijke posities in de Nederlandse 
economiee te verliezen. Mees zou derhalve geen belofte doen die zij niet kon waarmaken, noch 
zouu de firma misbruik maken van haar exclusieve positie, terwijl de industriële ontwikkeling op 
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hett punt van doorbreken stond (hoofdstuk 3). Het bankiershuis bank zou het voordeel dat het 
genoott uit zijn reputatie delen met de industriëlen die het financierde. 

Hett meest overtuigende bewijs van het reputatie-effect is de afwezigheid van een contract. 
Meess belooft 6% rendement, 2% meer dan het gemiddelde rendement op gelijkwaardige 
beleggingenn (lange termijn bankdeposito's). Hij schrijft dat ook op (par. 5.3.2, GAR 39-600), 
maarr tekent geen contract waarin de belofte wordt vastgelegd. Formeel had Mees dus niet de 
plichtt om 6% uit te betalen, de beleggers hadden "krachtens de wet" geen enkel recht op de 
beloofdee rente, zoals het document vermeldt. Het niet uitbetalen van deze rente zou echter ver 
vann de verwachting liggen die men van Mees had. De belofte van Mees is gewaagd, mede 
omdatt dit project een omvang had van 7% van het totaal aan ingelegde deposito's en van 25% 
vann het totaal aan liquide lange termijn uitzettingen op de balans. De Mees bankiers maakten 
echterr duidelijk dat zij een vol vertrouwen hadden in Stork door zelf in het project te beleggen 
enn door hun reputatie op het spel te zetten met een gewaagde, niet-gecontracteerde belofte. 

Meess had ook een reputatie hoog te houden jegens toenmalige en potentiële geldvragers dan 
well  ondernemers. Echter, in dit geval zou het opheffen van de relatie met Stork geen gevolgen 
hebbenn voor Mees' reputatie als financier. De machine-industrie stond bekend als een 
risicovolle,, want innovatieve sector (par. 3.1). In het rapport voor de beleggers van mei 1872 
staatt expliciet dat Mees het geld terug zal halen zodra daar aanleiding voor is. Stork kon er niet 
opp rekenen dat Mees financiering zou blijven verlenen. 

Resumerendd was het effect van Mees' reputatie op de vermogenskosten positief, in een mate die 
nochh door Stork zelf noch door een andere bank in die tijd verwezenlijkt had kunnen worden. 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid van vermogen 
Theoretischh stijgt de beschikbaarheid van vermogen voor ondernemers door de tussenkomst 
doorr bankiers, doordat deze een deel van de onzekerheid bij beleggers wegnemen. Inmiddels 
mogee duidelijk zijn dat Stork waarschijnlijk op geen andere wijze dergelijk extern vermogen 
hadd kunnen aantrekken. Hoewel de werkelijke vermogensbehoefte (150.000 gulden) niet 
uitzonderlijkk hoog was voor de markt en hoewel in de loop van 1872 wellicht een andere 
specialistt hetzelfde had gezien, menen wij dat de tussenkomst van Mees cruciaal was voor de 
beschikbaarheidd van extern vermogen voor Stork. 

5.4.33 Ondersteuning voor  de theoretische inzichten 

Opp basis van de voorgaande beschrijvingen kunnen we concluderen dat de theoretische 
inzichtenn uit deel 1 slechts voor een deel ondersteuning vinden in de case van Stork en Mees. 

Hett eerste inzicht over schaalvoordelen in de operationele kosten - de kosten van zoeken, 
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communicatie,, administratie en van de transformatie van looptijd, grootte en risico - vindt in 
dezee case geen ondersteuning. Uiteindelijk werden deze kosten wel verlaagd, maar Mees als 
bankk was niet noodzakelijk voor deze verlaging. De concentratie van de operatie zorgde op 
zichzelff  voor een verlaging van de operationele kosten, wat door enig ander dienstverlenend 
instituutt verwezenlijkt had kunnen worden. Ook diversificatie door Mees ten behoeve van de 
transformatiee van risico's door de bank heeft niet plaatsgevonden. Schaalvoordelen waren geen 
redenn om deze bank in te schakelen bij deze industriële financiering. 

Hett tweede inzicht over verlaging van kosten door ex-ante informatie-asymmetrie kunnen we 
voorr een groot deel ondersteunen. In deze case blijken de screeningkosten te dalen door 
schaalvoordelenn uit concentratie en specialisatie bij Mees - meer dan in de markt mogelijk is, 
omdatt niet-publieke informatie nodig is (stelling 2a). Stork had niet aan elk individu op de 
marktt zijn boeken getoond. Hij vertrouwde die alleen toe aan iemand van hoge reputatie, of 
lieverr nog: aan iemand uit een firma van hoge reputatie. Mees gaf de informatie indirect door, 
naastt het due diligence-document, met het signaal van eigen investeringen door de firmanten. 
Ditt impliceerde een daling in de screeningkosten voor alle betrokkenen. De hoge reputatie van 
Meess is van aanmerkelijke invloed op deze bijdrage. Overigens was dit ook wat Mees expliciet 
beoogdee bij al haar industriefinancieringen: "... daar de zaak door onze tusschenkomst geschiedt 
heeftt A. de moreel zekerheid dat hij zal krijgen een goeden debiteur en goede onderpanden..." . 
Off  de onderinvestering daalt door de reputatie van Mees - die zelf mede risico's draagt en intern 
voldoendee gedisciplineerd is (stelling 2b) - is de vraag. Doordat Mees een onberispelijke 
reputatiee had, kon Stork zijn bedrijf voortzetten in 1872. Ook hier werkte het signaal van de 
eigenn investering van de Mees firmanten. Stork had de markt nooit zelf dezelfde informatie 
kunnenn verschaffen. De normen van Mees kunnen echter ook beperkend hebben gewerkt voor 
Storkk maar dit kunnen wij onvoldoende beoordelen. 

Ookk het derde inzicht vindt voor een deel ondersteuning in deze case. Ex-post informatie-
asymmetriee wordt een minder groot probleem door de verlaging van monitoringkosten met de 
delegatiee van het toezicht aan Marten Mees (stelling 3a). De bank was noodzakelijk voor de 
financiëlee expertise, omdat financieringsbeleid Storks vak niet was. De delegatie van het 
toezichtt op zichzelf gaf enorme schaalvoordelen. De beleggers hadden zelf het toezicht 
waarschijnlijkk niet kunnen uitoefenen. De schroom bij beleggers in deze onderneming te 
investerenn wordt ook verminderd door de tussenkomst en de garantstelling van Mees (stelling 
3b).. De garantie en tussenkomst door Mees was onzes inziens essentieel voor de financiële 
transfer.. Zonder dat had Stork waarschijnlijk geen extern kapitaal kunnen vinden. De 
bondingkostenn echter dalen niet door de lange termijn relatie tussen de bank en de onderneming 
(stellingg 3c). De feitelijke kosten van contractschrijven, garantstelling en verslaglegging waren 
niett lager door het contact met Mees en werden ook nauwelijks lager in de loop der tijd. 
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Hett vierde inzicht over de invloed van reputatie vindt zoveel ondersteuning in deze case dat 
meerr onderzoek - in meer bedrijfstakken, met meer banken - in deze richting interessant zal 
zijn.. Alle stellingen worden ondersteund. Mees kan met een hoge reputatie meer vermogen in 
dee markt aantrekken dan banken met lagere reputatie en dan ondernemingen met een lagere of 
geenn reputatie (stelling 4a). In het midden van de 19e eeuw was reputatie bijna het enige 
criteriumm waarop beleggers hun oordeel konden baseren. Risicometingen bestonden nog niet en 
frequentee rapportages door ondernemers aan de markt waren zeldzaam. Onbekende 
ondernemerss zoals nieuwe machinefabrikanten konden dus moeilijk vermogen aantrekken. 
Marktpartijenn dan wel personen met een hoge reputatie zoals Mees konden wel vermogen 
aantrekken.. Het hogere aandeel depositocontracten in Mees' funding wijst op een actievere 
opstellingg in deze markt, hoewel Mees hier geen lagere rente kan vergoeden. De constructie om 
effectenn te lenen van cliënten en daarmee vermogen aan te trekken in de markt werd door meer 
bankenn toegepast, maar blijkbaar was Mees bovendien in staat dit vermogen aan te wenden 
voorr industriefinanciering. Mees zal haar beloftes nakomen doordat de bank meer verliest dan 
éénn cliënt als deze cliënt onheus wordt behandeld; dit potentiële verlies is verankerd in de 
reputatiee van de bank (stelling 4b). Door zelf eigen geld in Stork te beleggen en een 
rendementsbeloftee te doen die niet wettelijk opvorderbaar is zetten de Mees bankiers hun eigen 
geldd en naam op het spel. Eenieder wist dat Mees niet de intentie had van de belofte af te 
wijken.. Tenslotte zal Mees het vermogenskostenvoordeel doorgeven aan haar cliënten vanaf de 
eerstee periode van de relatie, terwijl de relatie zou worden opgeheven als de onderneming ervan 
uitgaatt dat er goedkope financiering is zonder zich voldoende in te spannen (stelling 4c). Stork 
kreegg de laagst mogelijke vermogenskosten die hij in de markt had moeten betalen, als hij met 
eenn gevestigde reputatie het vermogen ooit aangeboden had gekregen. Voorwaarde voor deze 
goedkopee financiering was Storks gehoorzaamheid aan Marten Mees waar het ging om 
investerings-- en financieringsbeleid. 

Resumerend:Resumerend: Positieve bijdrage 
Dee Mees-Stork studie laat zien hoe een bank een bijdrage kan leveren aan industriefinanciering 
doorr gebruik te maken van haar netwerk van cliënten alsook van haar ervaring met zowel zeer 
verschillendee projectwaarderingen als met zeer verschillende industriëlen (personen). De 
onzekerheidsverlagingg die Mees kon bewerkstelligen met haar specialisme en haar reputatie 
impliceerdee een verlaging van de kosten en een verhoging van de beschikbaarheid van extern 
vermogenn die moeilijk op andere wijze hadden kunnen plaatsvinden. 

Eenn voldoende grote schaal van het cliëntenbestand is noodzakelijk voor het dragen van vaste 
lasten,, het op peil houden van kennis en voor de mogelijkheden tot spreiding van de activiteiten. 
Eenn nog grotere schaal zou voor Mees echter niet meer toegevoegde waarde geven dan de firma 
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nuu al had. Een grote schaal in de zin van beschikbaar eigen vermogen geeft de bank wel de 
gelegenheidd aan geldverschaffende cliënten het vertrouwen van de bank te tonen in bepaalde 
projecten.. Voldoende beschikbaar eigen vermogen of garantievermogen is bovendien 
noodzakelijkk als buffer voor impliciet of expliciet verleende garanties. In het geval van Mees 
bestondd dit garantievermogen uit privé-vermogen van de firmanten. Mees' specialisatie in 
projectwaarderingg voorkwam een onderwaardering van Gebr. Stork. Mees' reputatie 
impliceerdee vervolgens dat de hogere waardering ook door andere beleggers werd aanvaard. 
Mees'' ervaring met industriëlen als personen was noodzakelijk voor afdoende toezicht op 
Charless Stork, H.J. Ekker en Dirk Stork als gepassioneerde machinebouwers zonder verstand 
vann financiering. De expliciete toekenning van de bevoegdheid tot ingrijpen aan Marten Mees is 
onzess inziens essentieel geweest voor de beschikbaarheid van fondsen voor de fabriek, omdat 
daarmeee de onzekerheid bij beleggers voor een groot deel werd weggenomen. De reputatie van 
Meess stelde haar in staat tegen lage kosten fondsen uit de markt aan te trekken. De ambities die 
dee firma had met industriefinancering bewogen haar bovendien dit voordeel te delen met haar 
cliënten. . 

Resumerend:Resumerend: Negatieve bijdrage 
Hett toezicht op Stork door Mees kan beperkend zijn geweest voor de expansie van Gebr. Stork. 
Inn hoeverre onverstandige investeringen zijn voorkomen dan wel veelbelovende investeringen 
zijnn tegengehouden kunnen wij echter niet zeggen. 

Resumerend:Resumerend: Geen bijdrage waar theoretisch wel verwacht 
Schaalvoordelenn gaan tot op zeer beperkte hoogte op. Er is voldoende schaal noodzakelijk om 
voordeligg te kunnen opereren maar een nog grotere schaal geeft geen extra voordeel. Een te 
grotee omvang van de bank geeft eerder schaalnadelen, waar het gaat om het overzicht en de 
verwerkingscapaciteitt bij de bankiers zelf. De schaal in de zin van omzet of balanstotaal is ook 
niett noodzakelijk voor risicodiversificatie; een spreiding van activiteiten en vooral inzicht van 
dee bankiers is daarvoor belangrijker. 

Hett uitschrijven van claims op zichzelf is voor Mees niet noodzakelijk om crediteuren te 
overtuigenn mee te doen met dit fonds; een geschreven garantie is voldoende. Mees hoeft geen 
tegenpartijj  te worden om een bijdrage te kunnen leveren. Mees opereert als - zoals wij 
tegenwoordigg zouden zeggen - een broker, die bovendien een rendement garandeert. 

Dee bondingkosten van de relatie Mees-Stork zijn niet lager dan die van enig andere relatie, ook 
niett als de relatie langer duurt. Mees leert wel steeds meer over de sector, wat zich uit in 
gunstigee financieringsarrangementen voor industriële cliënten maar niet in meer voordeel voor 
Stork. . 
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RichtingRichting voor theoretisch onderzoek 
Dezee case drijft ons derhalve naar onderzoek over het specialisme van banken, de toezichtsrol 
vann banken, de effecten van reputaties van intermediairs op vermogenskosten van 
ondernemingenn en de effecten van reputaties op het gedrag van financiële intermediairs. 

5.55 Slotopmerkingen 

Opp het eerste gezicht bestaat de rol van Mees uit het aantrekken van fondsen voor een 
ondernemingg in een nog onzekere sector, omdat zij dat met hun schaal en hun klantenkring 
kondenn bewerkstelligen. Deze geldtransfer is onzes inziens echter niet de essentie van de rol 
vann Mees. Volgens ons had elk individu met ervaring en geld de transfer op zichzelf kunnen 
doen.. Het doorzien van het probleem, het bedenken van een oplossing en vervolgens het 
begeleidenn van de ondernemer in financiële zaken is al belangrijker, maar ook dat had een 
individuu kunnen doen zonder de steun van een bancaire instelling achter zich. In deze zin 
kunnenn de Mees bankiers worden gezien als moderne venture capitalists: financiers met 
ervaring,, die met hun debiteur meedenken en voor hem risico's durven te dragen, waarbij de 
voornaamstee taak is de ondernemer te disciplineren in activiteiten die hijzelf graag zou 
ondernemenn maar die de financiers kunnen schaden. Meer rechtvaardiging voor de bank als 
instellingg zouden we kunnen vinden in de schaal van de bank en de hoogte van de 
transactiekosten,, gecombineerd met de ervaring van de bank. Het project was nu eenmaal te 
groott voor een individu en een bank beschikt over meer middelen. Het cruciale verschil tussen 
eenn individuele financier en deze bank is onzes inziens de reputatie als een altijd geloofwaardig 
instituut,, dat beloftes altijd houdt en velen uit de financiële problemen haalt. Het gebruiken van 
dezee reputatie en de inherente invloed die het toezicht op Stork had, verzekerden een veilige 
beleggingg voor de spaarders. Dit had Stork nooit zelf kunnen bewerkstelligen, noch een 
individuelee financier. Het geval Mees-Stork onderstreept het belang van traditionele theorieën 
overr de signaalwerking door banken en hun kostenreductie door specialisatie. Het ondersteunt 
dee theorie over de bank als gedelegeerd toezichthouder, waarbij de bank wordt gedisciplineerd 
doorr de eigen reputatie. Het ondersteunt moderne theorieën over de effecten van reputatie, 
hoewell  niet in alle opzichten. Theorieën over diversificatie en schaalvoordelen worden door het 
bestaann van Mees niet ondersteund. 

Wijj  menen dat geen enkele andere bank op dat moment in staat was dergelijke industriële 
ondernemingenn te begeleiden. Ten eerste had Mees de meeste ervaring en werd het geval Stork 
beschouwdd als vrij ernstig. Marten Mees had industriefinancieringsprojecten in het buitenland 
gezienn en de familie Mees financierde diverse industriële projecten in Rotterdam. Ten tweede 
hadd een andere bank waarschijnlijk niet de bereidheid gehad zich in Stork te verdiepen. 
Rotterdamschee Bank had op dat moment de handen vol aan internationale consortia. 
Amsterdamschee Bank was een paar maanden oud. De Twentsche Bankvereeniging had een 
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rekeningg courant van het bedrijf en had al vóór 1872 de problemen zien ontstaan. De Twentsche 
Bankvereenigingg - en met haar diverse andere Twentse financiers - wilde niet verder verstrikt 
rakenn in dit bedrijf. Bovendien was Blijdestein niet bereid Stork van dienst te zijn, omdat Stork 
bijj  Vermeer een bankrekening had. Kleinere banken in Twente gingen met de mening van de 
Twentschee Bankvereeniging mee. Marten Mees zag deze bezwaren niet. Mees verleende graag 
medewerkingg aan de ontwikkeling van de binnenlandse industrie en de problemen wilde Marten 
Meess eerst met eigen ogen beoordelen. 

Eenn belangrijke observatie is de vergaande persoonlijke bemoeienis van Marten Mees met de 
fabriekenn in combinatie met het feit dat de financiering van dergelijke projecten onafhankelijk 
vann elkaar plaatsvond. Er was geen portefeuille "industriële projecten". Er werd bewust risico 
genomenn en het toezicht op dit risico was intensief. In die zin waren de Mees bankiers dus meer 
venturee capitalists dan wij tegenwoordig van een bank zouden verwachten. Dit is een 
verrassendd kenmerk van een als geheel "veilige" en betrouwbare bank. 

Dee relatie tussen Mees en Stork leerde bankiers hoe zij met industriefinanciering konden 
omgaann met een doorzichtige boekhouding, geloofwaardige signalen, en voortdurend toezicht 
opp "het gebrek dat eigen is aan alle industrieelen". Het leerde de Twentse ondernemers hoe zij 
moestenn omgaan met investeringen in vaste activa door ze afzonderlijk te administreren en te 
financieren.. Tussen de regels door leert het ons hoe industriefinanciering door banken een 
essentieell  onderdeel werd van de Nederlandse economie. 

Appendixx bij  hoofdstuk 5. 

Bronnen. Bronnen. 
Wijj  gebruiken materiaal van de Stork machinefabriek, de exacte naam is Gebroeders Stork, van 
dee familie Mees en de firma R. Mees & Zoonen. Het materiaal van Stork ligt in het Rijksarchief 
Overijssell  in Zwolle (verder RAO). Het Gemeente Archief Rotterdam (verder GAR) bewaakt 
hett materiaal van de firma en familie Mees. Voor bronverwijzing gebruiken de volgende 
codering:: archiefnaamafkorting, inventarisboeknummer, ingangsnummer, en eventueel datum. 
RAOO 170.1-745 verwijst dus naar het Rijks Archief Overijssel, inventarisboek 170 onderdeel 1, 
ingangg 745.12 Deze bron verwij zing is bepaald in overleg met de archivarissen. Soms bestaat een 
ingangg uit een dik boek, soms uit een dunne map losse blaadjes. Vanwege de datering van de 
onderhavigee affaire is bijna al het materiaal handgeschreven. Wij zijn van mening dat met de 
gebruiktee verwijzingen verificatie van het onderzoek voldoende mogelijk is. 

Hett inventaris van het Stork archief (RAO boek 170.1) bevat vele technische beschrijvingen en 
mooiee foto's van de fabrieken. Voor ons is relevant wat er over is van de financiële 
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administratie.. Wij konden beschikken over de balansboeken van 1861-1874 en van 1880 en 
later.. Verder zijn er vanaf 1861 journaal- en grootboeken beschikbaar. De inventaris is vrijwel 
compleett na 1900: het bedrijf is gewoon al zijn administratie over te dragen aan dit archief. Een 
groott deel van het archief is echter nog niet geïnventariseerd: dat van de textielfabriek sinds 
1836.. Dit maakt het voor ons onmogelijk om de financiële banden tussen de machinefabriek en 
dee textielfabriek nauwkeuriger te onderzoeken. 

Hett GAR bewaart al wat over is van de archieven van de familie en de firma Mees (resp. boek 
399 en 805). Het Mees archief kent wel een inventarislijst maar deze is slechts ten dele 
gecategoriseerd.. Dat betekent dat gegevens over eenzelfde onderwerp vaak uit verschillende 
ingangenn moeten komen. Wij hebben brieven gebruikt, betalingsbewijzen, notitieboekjes, losse 
vellenn uit de administratie, waaronder die over de balans, en allerlei inkomende en uitgaande 
correspondentie.. De briefwisseling met de familie Stork is geconcentreerd in een paar ingangen: 
39-600,, 39-687 en 39-1624. Het bombardement op Rotterdam in 1940 heeft hier zeker zijn 
sporenn achtergelaten. Mede doordat Mees voor de administratie een losbladig systeem 
hanteerde,, zijn gegevens nu veelal verspreid over verschillende ingangen. Voor het gebruik van 
hett familie-archief is toestemming vereist van de familie Mees, die zo vriendelijk was mij dit te 
verlenenn voor dit onderzoek. 

Voorr de analyse van het probleem en de oplossing hebben wij de data van de balansen, 
journaalss en grootboeken van Stork gehergroepeerd, zodat zij leesbaar werden naar moderne 
maatstaven;; hierbij is rekening gehouden met de manier waarop Stork de data zelf groepeerde, 
omdatt deze manier zelf ook informatief is. Hiermee zijn beoordelingsmaatstaven berekend, 
ratio'ss en saldo's, die wij hebben geïnterpreteerd. Grafieken van de ratio's en saldo's laten zien 
wanneerr Stork in problemen kwam, en wanneer zij werden opgelost. 

Dee losbladige administratie van Mees hebben wij gestructureerd, weer rekening houdend met 
dee manier waarop de firma zelf de data structureerde. Hieruit lezen wij welke activiteiten de 
bankk ondernam en wat hun relatieve importantie was. Wij beoordelen de solvabiliteit en de 
liquiditeitt van de bank. Het geheel van interpretaties geeft een idee van de rol van deze bank in 
dee economie van die tijd. 
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Tabell  5.6 bij  paragraaf 5.1 Mees balansen 1870-1877 (in 1.000 gulden) 

Bron:: GAR 305-251 

post/jaa r r 

kapitaa l l 

reserve s s 

fam..  V V 

cred . . 

dep..  K T 

dep..  L T 

diverse n n 

tot ..  pass . 

huize n n 

aandele n n 

schepe n n 

effecte n n 

belenin g g 

dep . . 

discompt o o 

cass a a 

deb . . 

divers e e 

prolong . . 

Totact . . 

187 0 0 

231 6 6 

110 0 

123 8 8 

149 4 4 

293 8 8 

318 8 

87 7 

850 1 1 

76 6 

152 2 

99 9 

365 5 

920 0 

150 0 

340 4 4 

429 9 

253 9 9 

367 7 

850 1 1 

1871 1 

247 0 0 

134 4 

1162 2 

2419 9 

2574 4 

225 5 

32 2 

9016 6 

76 6 

177 7 

85 5 

482 2 

1274 4 

50 0 

2656 6 

748 8 

3078 8 

395 5 

9016 6 

1872 2 

3089 9 

127 7 

1085 5 

1713 3 

2455 5 

550 0 

46 6 

9065 5 

76 6 

255 5 

75 5 

483 3 

1273 3 

50 0 

2861 1 

395 5 

3131 1 

434 4 

32 2 

9065 5 

1873 3 

3257 7 

188 8 

1025 5 

1917 7 

3852 2 

569 9 

91 1 

10879 9 

73 3 

367 7 

86 6 

499 9 

1047 7 

83 3 

3924 4 

622 2 

3815 5 

373 3 

10899 9 

1874 4 

2819 9 

193 3 

974 4 

2189 9 

4945 5 

462 2 

127 7 

11709 9 

73 3 

256 6 

86 6 

528 8 

1241 1 

365 5 

5055 5 

532 2 

3262 2 

312 2 

11709 9 

1875 5 

2834 4 

187 7 

974 4 

2298 8 

5078 8 

998 8 

127 7 

12496 6 

81 1 

338 8 

107 7 

696 6 

1447 7 

208 8 

5314 4 

599 9 

3515 5 

191 1 

12496 6 

1876 6 

2991 1 

153 3 

861 1 

2465 5 

6166 6 

942 2 

153 3 

13731 1 

140 0 

325 5 

110 0 

739 9 

1285 5 

182 2 

6893 3 

648 8 

3323 3 

86 6 

13731 1 

1877 7 

3246 6 

187 7 

852 2 

2478 8 

6267 7 

794 4 

250 0 

14075 5 

140 0 

361 1 

123 3 

736 6 

1573 3 

247 7 

5825 5 

679 9 

4174 4 

217 7 

14075 5 
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Notenn bij  hoofdstuk 5 

11 Overigens waren er bij het begin van de industrialisatie van Nederland niet veel ondernemers die 
grotee projecten startten. In die zin kan deze case nauwelijks representatief worden genoemd voor het 
tijdsbeeld.. Als alternatief voor de firma Stork konden wij kiezen uit een handvol andere 
ondernemingenn in dezelfde tijd: die van Willem Scholten (in aardappelzetmeel), Paul van Vlissingen 
(inn stoomwerktuigen), Petrus Regout (onder andere in porselein en glas), en Jacques van Marken van 
dee Delftse Gist- en Spiritusfabriek (zie de verhalen van Wennekes 1993). Verder kende Amsterdam 
diversee machine-fabrieken (zie Jonker 1996 en Van Hooff 1990). 

22 Een andere aantekening gaat als volgt: "Bij mijn aantreden in 1866 waren er 4 patroons (alle familie), 
288 personeelsleden en 2 knechts." (GAR 305-38). Wie dit heeft geschreven is niet duidelijk, in ieder 
gevall  geen firmant, misschien een boekhouder. De familie Mees gebruikt het woord "patroons" waar 
zijj  bedoelen de voornaamste uitvoerenden van R. Mees & Zoonen (Adriaan, Pieter, Rudolf, Marten, 
Jan,, Gregorius, Henk, etc). Dit is vreemd, daar in de 19e eeuw "patroons" vooral werd gebruikt voor 
hett aanduiden van belangrijkste klanten. Verder is het opmerken waard dat het "gewone" (is 
administratieve)) personeel is verdeeld in "voorkantoor", de feitelijke kassiers die munten ontvingen of 
uitbetaalden,, en "achterkantoor", namelijk de boekhouders. 

33 Ook Isaac en Zachary Hope behoorden tot de klantenkring. In 1966 zou R. Mees & Zoonen fuseren 
mett Hope & Co. tot Mees & Hope. In 1993 is deze firma opgegaan in de firma Mees Pierson N.V. 

44 Tegenwoordig wordt eerst het risico per balanspost bepaald voordat een gewogen liquiditeitscriterium 
wordtt berekend. Wij kennen dit risico per item niet voor het geval van Mees en nemen de simpelst 
mogelijkee berekening. 

55 Tegenwoordig heeft met de value-at-risk benadering een beoordeling van solvabiliteit zijn intrede 
gedaann die de optimale methode benadert. 

66 De constructie van de fondsen is tegenwoordig vreemd maar destijds gangbaar. De bankier verzamelt 
beleggerss die zich bereid verklaren voor een bepaald bedrag mee te doen in een investering, 
bijvoorbeeldd de Stork machinefabrieken. Dit resulteert in een totaalbedrag dat beschikbaar is voor de 
industrieel,, bijvoorbeeld het "fonds Stork". Dat bedrag wordt echter niet direct geheel overgemaakt. 
Err wordt aan de industrieel doorgesluisd wat hij - volgens de bankier/toezichthouder - nodig heeft. 
Daaroverr betaalt de industrieel rente. Die rente woordt doorgegeven aan de belegger die het 
desbetreffendee stukje kapitaal had verschaft. Net zo kan de industrieel één belegger aflossen uit het 
fonds,, net zolang tot alle beleggers (in plaats van "het totaalbedrag" wat feitelijk hetzelfde is) zijn 
afgelost. . 

77 80% is normaal en valt in die zin niet op. Op de lange bladzijden vol posten valt een dergelijk bedrag 
echterr wel onmiddellijk op. 

88 Met dank aan Hans van der Weel voor zijn hulp bij de oplossing van dit deel van de puzzel. 
99 Er kan geen sprake zijn van minder grondstofinkoop doordat de grondstofprijs hoog lag. In dat geval 

zouu het bedrag slechts weinig lager of zelfs hoger zijn geweest. Stork zou immers niet weten wanneer 
dee prijzen weer zouden dalen maar moest wel zijn fabriek op gang houden. 

10Merkk op dat vele brieven - voorzover zij bewaard zijn - die in Rotterdam lagen, en waarvan geen 
kopiee is gemaakt in Hengelo, in 1940 zijn verwoest. 

111 Overigeens lijk t de afwezigheid van een contract bij dergelijke bemiddelingen gangbaar in die tijd 
maarr dat kunnen wij niet bewijzen. 
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66 Van den Bergh gaat naar  Londen 

6.00 Inleiding 

Aann het einde van de 19e eeuw vertoonde de Nederlandse industrie een hoge groei (zie deel 2 
voorr de achtergronden van deze ontwikkeling). De bedragen voor de investeringen stegen in de 
loopp der tijd steeds meer. Volgens Van Hooff (1990, 90) financierden veel ondernemingen hun 
gebouwenn en inventaris met aandelenkapitaal. Voor lopende zaken deed men een beroep op 
anderee financieringsbronnen. Van Vlissingen trok reeds aandelenkapitaal aan in 1871. Rond 
18900 werden publieke aandelenemissies gangbaar. Voorbeelden van expanderende bedrijven 
diee publiek aandelenkapitaal aantrokken zijn Koninklijke Olie en Van den Bergh Margarine. 

Dee expansieplannen van de firma Simon van den Bergh, margarinefabriek in Rotterdam, en 
Vann den Bergh Bros, margarinedistributeurs in Londen, leidden tot de beslissing publiek 
aandelenkapitaall  aan te trekken. In 1895 nam de firma Van den Bergh's Margarine Ltd.1 de 
firmaa Simon van den Bergh over en werd 5,4 miljoen gulden aan cumulatief preferente 
aandelenn in de markt van Londen en nog eens 6 miljoen aan gewone aandelen binnen de familie 
geëmitteerd,, waarmee ruim 8 miljoen gulden aan goodwill werd gekapitaliseerd. Met de emissie 
lostee het bedrijf alle bestaande bankleningen af, ruim 1,2 miljoen gulden. De firma was veertig 
jaarr lang voornamelijk gefinancierd geweest met familiekapitaal, vanaf eind jaren tachtig 
aangevuldd met relatief veel kortlopend bankkrediet (ongeveer eenderde van het balanstotaal in 
toenmaligee activawaarde). De kapitalisatie van goodwill in 1895 was mogelijk door de waarde 
vann Van den Berghs moderne distributiekanalen en naamsbekendheid in - voornamelijk - de 
Engelsee markt. 

Dee Van den Bergh-emissie in de Engelse markt is in het verleden door verscheidene financieel-
historicii  aangevoerd als een bewijs voor de stelling dat het Nederlandse financiële systeem nog 
niett klaar was voor expanderende industriële bedrijven. De aanhalingen zijn talrijk. "Anderzijds 
slaagdenn grote industriële ondernemingen die wel contact met de kapitaalmarkt zochten, er niet 
inn hun aandelen onder te brengen. Een jonge dynamische onderneming als Van den Bergh's 
Margarinefabriekenn moest zich buiten de landsgrenzen kapitaal verschaffen." (De Jonge 1976, 
303).. "De emissie van Van den Bergh's Limited was slechts een bewijs dat Nederland ook toen 
voorr de eigen industrie nog niet warmliep." (Bosch 1948, 70). "De Nederlandse kapitaalmarkt 
wass te klein." (Brugmans 1983, 334). "Dat Van den Bergh's en Stokvis zich in het buitenland 
kapitaall  verschaften spreekt boekdelen, vooral als men daarbij bedenkt, dat dit vele 
moeilijkhedenn met zich meebracht." (De Roos & Wieringa 1953, 39). Wij bestrijden deze visie 
enn menen dat de Van den Bergh-emissie andere achtergronden had dan de beperkingen van het 
Nederlandsee financiële bestel. Hoe modern en gefaciliteerd de Nederlandse markt ook zou zijn 
geweest,, dan nog zou Van den Bergh in Engeland de Limited company hebben opgericht. 
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Wijj  onderzoeken de achtergronden van deze emissie en de rol die aan de banken werd 
toebedeeld.. Met deze studie proberen wij tevens inzichtelijk te maken hoe groeiende bedrijven 
zichh aan het einde van de 19e eeuw konden financieren en in hoeverre zij daarbij konden 
wordenn gesteund door de Nederlandse banken. 

RepresentatieveRepresentatieve waarde 
Dee case is vanuit financieringstheoretisch oogpunt interessant, omdat Van den Bergh in 1895 
expliciett voor financiering uit de markt koos en al zijn bankleningen afloste. De case is 
representatieff  voor expanderende bedrijven die van interne financiering overgingen op externe 
financiering.. De keuze voor de Van den Bergh-emissie is ingegeven door de opmerking van 
verschillendee historici dat de ontwikkeling van de margarine-industrie typerend is voor de 
ontwikkelingg van de Nederlandse industrie (Brugmans 1983, 335; Harthoorn 1928, 25): het gaat 
immerss om een aan zowel landbouw als handel gelieerde industrie. De uitgifte van aandelen 
wass reeds lang een normaal verschijnsel in Nederland, al gebeurde dat op de "besloten" 
kapitaalmarkt.. Vanaf het einde van de jaren tachtig emitteerden bedrijven meer op de beurs in 
Amsterdam,, aanvankelijk vooral obligaties en later ook preferente aandelen. De redenen voor 
publiekee emissies liepen uiteen maar het effect van een aandelenemissie was meestal hetzelfde, 
namelijkk de kapitaalverschaffing door betrekkelijke "vreemden" die hun stem lieten gelden in 
aandeelhoudersvergaderingen.. De banken erkenden de behoefte van de cliënten en begeleidden 
velee emissies. De familie Van den Bergh was zo'n cliënt. De emissie van 5,4 miljoen gulden 
vann de firma Van den Bergh was voor Nederlandse begrippen gemiddeld: het totaal geplaatste 
kapitaall  op de beurs bedroeg in 1895 42,5 miljoen over 201 bedrijven en de handel op straat 
wass nog eens zo groot. Heineken emitteerde bijvoorbeeld in 1873 al 1,2 miljoen gulden gewone 
aandelen,, die binnen een paar dagen door de besloten kapitaalmarkt werden geabsorbeerd. 
Heinekenn arrangeerde nieuwe financieringen overigens altijd in de onderhandse kapitaalmarkt 
(Korthalss 1948). Shell emitteerde voor 2,3 miljoen gulden gewone aandelen in 1895. 
Obligatieleningenn werden geplaatst van veel hogere bedragen (bijv. Stad Rotterdam 30 miljoen 
guldenn 1894, Schafhausensche Bankverein 12 miljoen in 1891). Het is dus aannemelijk dat de 
plaatsingg van 5,4 miljoen gulden in cumulatief preferente aandelen bij het publiek geabsorbeerd 
zouu kunnen worden. Anderzijds behoorde Van den Bergh wel tot de eerste industriële 
ondernemingenn die op deze schaal publiek gingen, wat een emissie in Nederland zou hebben 
kunnenn bemoeilijkt. 

Zoalss aangegeven in de inleiding bij deel 3 behandelen wij achtereenvolgens de kenmerken van 
dee betrokken banken (schaal, specialisme, risico, reputatie), de kenmerken van de onderneming 
(activiteiten,, activa-specificiteit, gangbare financiering en financieringsrelaties) en als laatste het 
gevondenn financieringsarrangement en de kosten van externe financiering. De verlaging van de 
financieringskostenn en de vergroting van de beschikbaarheid van vermogen zijn bepalend voor 
dee toegevoegde waarde van de betrokken banken. 
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6.11 Amsterdamsche Bank2 en Rotte rdamsche Bank 

Inn deze paragraaf beschrijven wij de kenmerken van de eerste externe financiers van Van den 
Bergh,, Amsterdamsche Bank vanaf 1885 en Rotterdamsche Bank vanaf 1891. De banken 
vertonenn onderling veel overeenkomsten, terwijl zij verschillen van andere belangrijke banken 
zoalss R. Mees & Zoonen en de Twentsche Bankvereeniging. Beide zijn naamloze 
vennootschappenn met een groot aandelenkapitaal en relatief grote bedrijven in de bancaire 
sector.. Ze zijn opgericht door andere bankiers en bedienen beide een zeer diverse clientèle, een 
overeenkomstt die zij delen met de Twentsche Bankvereeniging. Op het gebied van 
industriefinancieringg heeft Rotterdamsche Bank een klein aantal projecten van grotere omvang, 
terwijll  Amsterdamsche Bank meer gespreide industriële beleggingen heeft. Gemeten aan 
huidigee standaarden en in vergelijking met concurrenten in de sector is het risico van de banken 
relatieff  laag, maar dat beeld zou vertekend kunnen zijn doordat wij in deze paragraaf alleen 
gebruikmakenn van balanscijfers - bij gebrek aan beter. Hun reputatie is jong; die van de 
Amsterdamschee Bank is stabieler dan de reputatie van de Rotterdamsche Bank (M. de Vries 
1921,, p. 34-43). 

6.1.11 Schaal 

Zowell  Amsterdamsche Bank als Rotterdamsche Bank zijn vanaf hun oprichting grote banken. 
Dee verwachtingen bij de oprichting blijken te hoog gespannen te zijn geweest. Er zijn teveel 
aandelenn uitgegeven. In de jaren zeventig kopen beide banken aandelen in. Met hun beschikbare 
kapitaall  hebben zij meer mogelijkheden dan hun concurrenten. De Twentsche Bank is als 
verenigingg echter een geduchte concurrent, zoals de figuren van de spaarmarkt en de 
kredietmarktt illustreren. Alle banken laten een terugval zien na de crisis in 1884. 
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Figuurr  6.1 Balanstotalen drie grote banken rond 1895 
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Figuurr  6.2 Spaargelden aangetrokken door drie grote banken rond 1895 
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Figuurr  6.3 Korte kredietverlening door drie grote banken rond 1895 

6.1.22 Specialisme 
Beidee banken hadden vanaf hun oprichting - hoewel met een andere focus - alle bancaire 
specialismenn in huis: kort en lang bedrijf, dienstverlening aan alle bedrijfstakken, 
verzekeringen,, handels- en industriefinanciering en effectenzaken. Wij behandelen hieronder 
hunn verschillende focus. 

AmsterdamscheAmsterdamsche Bank 
Mett het hoge NV-kapitaal heeft de Amsterdamsche Bank, net als de Rotterdamsche Bank, meer 
financiëlee mogelijkheden dan de familiebanken die de concurrentie vormen in de bancaire 
sectorr van de jaren zeventig. Een groot deel van de oprichters is Duits en de opzet is een 
verbindingg te bewerkstelligen tussen de Duitse en Nederlandse geldmarkt. Dit doel wordt 
spoedigg gefrustreerd doordat Duitsland overgaat op de goudstandaard, terwijl Nederland nog 
blijf tt vasthouden aan de zilverstandaard. Een tweede doel is het deelnemen in nationale en 
internationalee syndicaten en bijdragen te leveren aan de oprichting van financiële en niet-
financiëlefinanciële ondernemingen in binnen- en buitenland, een activiteit die destijds behoorde tot het 
werkterreinn van de haute banque. De haute banque was echter sterk gelieerd aan personen, 
terwijll  Amsterdamsche Bank dergelijke deelnemingen als bancaire organisatie onderneemt. 
Verscheidenee deelnemingen zijn gerealiseerd, waarop het enthousiasme over de Gründung (de 
Duitsee eenwording) zeker zijn invloed heeft gehad. Het belangrijkste principe dat de bank 
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hanteertt voor een gezond bankbeleid is liquiditeit dan wel de veiligheid van de crediteur 
(Brouwerr 1946, 43). Voor de deelnemingen houdt dit in dat de titels in kwestie voldoende 
verhandelbaarr moeten zijn. 

Dee bank trekt ook gelden in deposito aan tegen een rentevergoeding. Voor een bank met een 
voorzichtigg beleid is het aantrekken van dit soort gelden echter moeilijk, omdat kleine banken 
hogee rentes betalen (3,5% voor 1 dags-deposito's, 4% voor twee maanden of langer) en de 
meestee spaarders bovendien een hoge rente vinden op de prolongatiemarkt, ook al wordt die 
hogeree rente verklaard door een risicopremie. De Amsterdamsche Bank blijf t de spaarfaciliteit 
aanhoudenn maar realiseert zich dat de Nederlandse banken in dit opzicht aan meer concurrentie 
onderhevigg zijn dan de Duitse banken. De eigenaren van de bank vergelijken de resultaten 
echterr wel met die van de Duitse banken. Het jaarverslag vermeldt: "Onze bank zou veel 
hoogeree inkomsten uit rente trekken, zij zou zaken van veel grootere allure dan thans kunnen 
doenn wanneer zij, zoals de Duitsche bankier, goedkoop geld van derden ter beschikking had." 
Spaargeldenn zijn echter, hoewel gewenst, niet nodig voor de financiering van korte kredieten; 
dee financiering van kredieten loopt feitelijk via de geldmarkt. De bank accepteert voor de 
handell  gebruikte wissels. Debet staan derhalve handelswissels - vorderingen op debiteuren - en 
creditt staat de traiterekening.4 

Inn de jaren zeventig profiteert de bank aanvankelijk van een opleving na de Vrede van 
Versailles.. Duitsland heeft veel te besteden - het prijspeil stijgt navenant in deze tijd - maar 
dezee opleving is tijdelijk. Vele projecten blijken te risicovol te zijn geweest. De bank is net als 
anderee (internationale) banken meegezogen in het Gründungs-enthousiasme en heeft te 
gemakkelijkk krediet verleend. Hierop volgt de terugslag in 1873. 

Inn het jaar 1873 moeten verliezen worden gedragen uit onrendabele deelnemingen in 
syndicaten.. Voor een deel worden de verliezen gecompenseerd door buitengewoon hoge 
opbrengstenn uit bemiddelings-provisie. De directie is hierdoor niet uit het veld geslagen, omdat 
zijj  weet dat de verliezen "van niet wederkeerenden aard zijn" en "dat integendeel de in de 
gewonee bankzaak verkregen resultaten eene goede toekomst verzekeren". De bank trekt zich 
dann terug op de "gewone bankzaken", te weten handels- en beurskredieten, gefinancierd uit 
eigenn vermogen en traites. De vernauwing van activiteiten brengt de bank ertoe eigen aandelen 
inn te kopen in 1877; het nominale kapitaal daalt daardoor van 10 miljoen naar 6 miljoen gulden. 
Vanaff  1878 doet een nieuwe activiteit zijn intrede met het rembours krediet. De bank blijf t wel 
deelnemenn in syndicaten, zij het minder voortvarend. 

Dee bank participeert in veel verschillende - ook grootschalige - financieringsprojecten. 
Opvallendd is echter dat de bank dit zelden alleen doet. Dit geldt zowel voor de internationale 
syndicaatsleningenn als voor de emissies van aandelen en obligaties in Nederland. Vanaf zijn 
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oprichtingg tot 1914 heeft de bank enkele honderden emissies begeleid, waaronder van diverse 
industriëlee ondernemingen. Kymmell (1996, IIB, 269) noemt de activiteit van Amsterdamsche 
Bankk op het gebied van industriefinanciering indrukwekkend naar Nederlandse maatstaven. 

Dee bank heeft zich eindjaren zeventig teruggetrokken uit industriefinanciering, maar onderkent 
eenn latente vraag naar dit soort financieringen. Er wordt besloten deel te nemen in de 
Finantieelee Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen (FMN), opgericht in 1883. Het doel 
vann de FMN is als credit mobilier "aan Nederlandsche of Nederlandsen Indische nijverheids-
ondernemingenn kapitaal te verschaffen en de aandeelen of schuldbrieven, die zij voor het 
kapitaal,, door haar verstrekt, ontvangt, te verkopen; en, zich als commissionair te belasten met 
denn verkoop van aandeelen en obligatiën van Nederlandsche of Nederlandsen Indische 
nijverheids-ondernemingen".. Met deze faciliteit zijn vele industrieën in de jaren tachtig en 
negentigg opgericht en vele vernieuwende projecten ondernomen. 

Dee ondernemingsactiviteit neemt al vanaf 1890 toe (zie deel 2 voor de achtergronden van deze 
ontwikkeling).. Hetzelfde geldt voor de activiteiten van de Amsterdamsche Bank vanaf dat jaar: 
dee gelden van derden nemen toe evenals de deposito's en de uitstaande bedragen bij diverse 
crediteuren.. Er is sprake van een langzame kentering in de gewoonte der Nederlanders hun 
spaargeldd ter beurze (met name de prolongatiemarkt) aan te wenden, hoewel "de vraag naar 
solidee fondsen ook toeneemt" (particulieren beleggen blijkbaar meer in fondsen met stabiele 
rendementenn en laag risico op de aandelenmarkt). De bank kan medewerking verlenen aan vele 
nieuwee bedrijfsfinancieringen. Toch geeft de lijst "syndicaten van 1872 tot nu" (uit 1937) de 
indrukk dat zelden een industriële onderneming wordt ondersteund. De 
nijverheidsondernemingenn die tot de gelukkige behoren kunnen op de vingers van twee handen 
wordenn geteld: Heineken bierbrouwerij en Beijersche bierbrouwerij, Stoomweverij Nijverdal, 
enkelee suikerondernemingen, Gist- en Spiritusfabriek Delft, Dordtse Petroleum en enkele 
anderee oliemaatschappijtjes, Rotterdamsche Lloyd, Werkspoor, Calvé Delft, Jurgens, Lever en 
Vann den Bergh, hoewel de meeste participaties waarschijnlijk van na 1900 dateren. Verder 
bevatt de lijst honderden spoorwegfondsen en gemeenteleningen. 

RotterdamscheRotterdamsche Bank 
Dee oprichting van de Rotterdamsche Bank was ingegeven door ideeën van een aantal 
Rotterdammers,, waaronder de Mees bankiers, met het doel faciliteiten te scheppen voor grote 
industriëlee projecten overzee (bedoeld werd: Nederlands-Indië). De bank heeft in die zin credit 
mo&/7ier-kenmerken,, maar daar wil de firma Mees niets van weten. Wel willen de Mees 
bankierss hulp verlenen aan een "gezuiverde credit mobilier" (brief van Marten aan W.C. d.d. 22 
meii  1863). We vermoeden dat Marten Mees bedoelde dat alle neigingen tot speculatie 
uitgeslotenn moesten zijn. Rotterdamsche Bank heeft echter nooit veel 
industriefinancieringsactiviteitenn ondernomen. De directie wilde het kapitaal zo liquide 
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mogelijkk houden. Aan de bank zou later, net als aan de Twentsche Bank, een 'credietvereeni-
ging'' worden gekoppeld voor "moeilijke" kredieten. Door debiteuren in een aparte 
credietvereenigingg te plaatsen, liepen de eigenaren van de banken minder risico. De 
kredietportefeuillee van de Rotterdamsche Bank zelfwas derhalve risico-arm. 

Dee activiteiten van de bank bestaan aanvankelijk uit gewone bankzaken (zie paragraaf 4.2.3) 
naastt deelnemingen, de laatste in de geest van een "gezuiverd credit mobilier". Deelnemingen 
inn de Holland Amerika Lijn, de Heineken Bierbrouwerij en de Rotterdamsche Suikerraffinaderij 
zijnn hier succesvolle voorbeelden van. Toch is de bank huiverig voor de 
industriefinancieringsprojecten.. Het verslag van 1875 meldt dat "beleggingen van belangrijke 
sommenn vermeden moeten worden". Brugmans (1963) zegt hierover: "De natuur was echter 
sterkerr dan de leer". De bank blijf t verbonden met enkele ondernemingen die dikwijls verlies 
lijdenn en waarvan de aandelen dus moeilijk verhandelbaar zijn. De vraag naar bancaire 
activiteitenn is bovendien lager dan bij de oprichting was verwacht en net als de Amsterdamsche 
Bankk moet de Rotterdamsche Bank eigen aandelen terugkopen (20% in 1879). 

Inn 1879 komt Rotterdamsche Bank in problemen door een affaire met de Rotterdamsche en 
Afrikaanschee Handelsvereeniging van Pincoffs. "Deelneming in industrieele ondernemingen en 
alless wat vastlegging van kapitaal ten gevolge kan hebben, moet absoluut van haren werkkring 
uitgeslotenn zijn," is de reactie van de bankdirectie. Er was voor 1,8 miljoen gulden aan 
financieringg verstrekt aan de Afrikaansche Handelsvereeniging en voor 900.000 gulden aan de 
Rotterdamschee Handelsvereeniging. Op deze posten wordt een verlies geleden van 800.000 
gulden.. Het zou echter tot 1887 duren voordat de post "aandelen in diverse ondernemingen" 
geheell  is verdwenen. 

Rotterdamschee Bank had minder cliënten dan Amsterdamsche Bank en verleende meer krediet 
aann de respectievelijke cliënten. Van den Bergh was een van die "uitverkorenen". De 
Rotterdamschee en Afrikaansche Handelsvereenigingen waren de grootste debiteuren en 
verkregenn samen meer dan 20% van het totaal uitstaande korte krediet. Gediversifieerd was de 
kredietportefeuillee van Rotterdamsche Bank niet. Wij weten niet in hoeverre de bank debiteuren 
controleerde.. Hoewel Pincoffs vele banken heeft misleid, waren de verliezen van de affaire bij 
dee Rotterdamsche Bank hoger dan bij andere banken. De jaarverslagen geven geen toelichting 
opp de portefeuille kredieten. 
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CijfermatigeCijfermatige vergelijking van de activiteiten 
Onderstaandee tabellen geven de ontwikkeling in balansstructuren van beide banken weer aan de 
handd van gemiddelden over een aantal jaren. Lange activa zijn effecten of deelnemingen, 
meestall  in syndicaten. Korte activa zijn korte termijn kredieten, op rekening courant of anders, 
inclusieff  dubieuze debiteuren. Kas bestaat behalve uit muntgeld uit wissels en accepten die de 
bankk te vorderen had. Passiva zijn het eigen vermogen, ingebracht door de aandeelhouders van 
dee twee banken, en de reserves die zij hadden opgebouwd. Op korte termijn opvorderbaar zijn 
depositocontractenn of schulden van andere crediteuren. 

Wee zien dat bij Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank het beschikbare kasgeld in de pas loopt 
mett de direct te vorderen schulden. De kaspositie van Rotterdamsche Bank is altijd ruimer dan 
diee van Amsterdamsche Bank. De buffer aan eigen vermogen wordt zelden gebruikt voor de 
mogelijkheidd om meer lange termijn financiering te verschaffen. In de beginjaren van de 
Amsterdamschee en Rotterdamsche Bank, wanneer de motiverende invloed van onder meer de 
Meess bankiers merkbaar is voor wat betreft industriefinanciering, wordt wel deelgenomen in 
langee termijn-projecten. Op basis van de ervaringen die deze projecten in de jaren zeventig 
opleveren,, besluiten beide banken zich echter in de jaren tachtig uit de lange termijn-
financieringfinanciering terug te trekken. De klap van Pincoffs in 1879 komt bij de Rotterdamsche Bank 
hardd aan, bij de Amsterdamsche Bank niet. In de jaren negentig wordt er bij de Amsterdamsche 
Bankk weer voorzichtig begonnen met meer lange termijn aanwendingen van het bancaire 
kapitaal.. De Rotterdamsche Bank voert dan een beleid van "nooit meer zulke projecten", al is 
dee post lange allocaties pas laat verdwenen. 

Hett soort activiteiten dat achter deze balansposten schuilt verschilt per bank, omdat elke bank 
eenn eigen kring cliënten en eigen voorkeuren had. Zoals vermeld had Rotterdamsche Bank 
minderr en grotere cliënten dan Amsterdamsche Bank. Wij geven hier de balansverhoudingen in 
percentagess weer (zie voor een bespreking van de gehele bancaire sector en de plaats van de 
grotee banken daarin paragraaf 4.2.5 in deel 2, voor een uitgebreide bespreking Kymmell 1992 
enn 1996). In onderstaande tabel zien we het hogere aandeel kasmiddelen in totale activa bij de 
Rotterdamschee Bank en het lagere aandeel lange allocaties na de jaren zeventig. Het aandeel 
eigenn vermogen in totaal vermogen neemt bij beide banken in de loop der tijd af, het aandeel 
depositocontractenn neemt daarentegen toe. Kasmiddelen nemen in de loop der tijd af ten gunste 
vann korte kredieten en een klein deel lange allocaties. 
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Tabell  6.1 Balansverhoudingen Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank 
Bronnen:: jaarverslagen (AAA) 

ACTIVA A 

LANG G 

KORT T 

KAS S 

AB B 

72-80 0 

15.4 4 

50.6 6 

29 9 

81-90 0 

6.5 5 

59.7 7 

32.6 6 

91-00 0 

9.6 6 

59.7 7 

27.2 2 

01-13 3 

8.6 6 

71.2 2 

20.2 2 

RB B 

72-800 81-90 91-00 01-13 

9 9 

54 4 

37 7 

2.9 9 

50 0 

47 7 

1.5 5 

58 8 

39 9 

2.7 7 

56.9 9 

38.5 5 

PASSIVA A 

EV V 

DEP P 

CRED D 

AB B 

72-80 0 

52.3 3 

10 0 

25.2 2 

81-90 0 

42.2 2 

31.8 8 

25.9 9 

91-00 0 

33.2 2 

51 1 

15.8 8 

01-13 3 

25.9 9 

20.4? ? 

53.8? ? 

RB B 

72-80 0 

42.6 6 

17 7 

40.4 4 

81-90 0 

42.3 3 

22 2 

35.6 6 

91-00 0 

34.7 7 

32.8 8 

31.8 8 

01-13 3 

33.6 6 

45.1 1 

20.2 2 

Toelichting Toelichting 
Blijkbaarr heeft bij de Amsterdamsche Bank een verschuiving plaatsgehad van passiva van de 
postt "deposito's" naar "crediteuren". In de appendix worden de volledige balansen 
weergegeven. . 

Tabell  6.2 Inkomstenbronnen Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank 
Bron:: jaarverslagen (AAA) 

BRON N 

PROVISIE E 

wissel-- en 
effectenhandel l 

INTEREST T 

AB B 

72-80 0 

25.5 5 

24.9 9 

47.9 9 

81-90 0 

27.4 4 

28.4 4 

41.8 8 

91-00 0 

22.3 3 

34.7 7 

40.3 3 

01-13 3 

25.4 4 

26.8 8 

45.3 3 

RB B 

72-80 0 

30.5 5 

28 8 

41.2 2 

81-90 0 

32.3 3 

6.3* * 

59.8 8 

91-00 0 

29.2 2 

3.6* * 

64.8 8 

01-13 3 

22.4 4 

6* * 

68.5 5 

(*)) Rotterdamsche Bank voegde de inkomsten uit de wisselarbitrage vanaf 1881 bij de 

interestinkomsten. . 

Beidee banken verkregen ook inkomsten uit off-balance sheet activiteiten. Ongeveer een kwart 
vann de inkomsten waren afkomstig uit dienstverlening waarvoor provisie werd ontvangen. Deze 
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dienstenn betroffen verzekeringen, portefeuillebeheer, informatieverschaffing en de begeleiding 
vann emissies. Een tweede inkomensbron was de handel in effecten en de arbitrage in effecten, 
ookk goed voor een kwart van de inkomsten. De overige helft van de inkomsten haalden de 
bankenn uit het renteverschil tussen depositorente en kredietrente. 

Beidee banken bieden dus verschillende diensten aan. In de 20e eeuw zouden we ze algemene 
bankenn noemen. Rotterdamsche Bank heeft minder en grotere cliënten dan Amsterdamsche 
Bankk en meer industriefinancieringsprojecten. Amsterdamsche Bank heeft een meer gespreide 
beleggingsportfeuille. . 

6.1.33 Risico 

Zoalss uiteengezet in paragraaf 5.1.3 kan het risico dat crediteuren bij een bank lopen worden 
gemetenn met de liquiditeits- en solvabiliteitsratio's van de bank. Verder is de mate waarin de 
activaportefeuillee is gediversifieerd een indicatie voor het risico dat crediteuren lopen bij een 
bank.. Voor R. Mees & Zoonen zou de meting van liquiditeit en solvabiliteit vanaf de balans een 
onjuistt beeld geven van het risico voor de crediteuren, maar bij de Amsterdamsche en 
Rotterdamschee Bank kunnen wij de ratio's wel vanaf de balans berekenen. Deze banken zijn 
immerss naamloze vennootschappen en als zodanig als rechtspersoon aansprakelijk, terwijl de 
firmaa Mees persoonlijke aansprakelijkheid kent. Alle beschikbare middelen voor de eigenaren 
enn crediteuren staan op de balans. In de figuren 6.4 en 6.5 zien we dat de current ratio van 
Rotterdamschee Bank tot 1890 boven 2 bleef en voor Amsterdamsche Bank boven 2,5, terwijl de 
ratioo daarna zakte tot 1,5 resp. 2. De solvabiliteit van de banken bewoog zich rond 40% van het 
balanstotaal.. Ook wat liquiditeit betreft was Amsterdamsche Bank dus een "veiliger" bank voor 
crediteurenn dan Rotterdamsche Bank. 
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Figuurr  6.4 Current ratio drie grote banken 1873-1895 

amsterdamschebankk  rotterdamschebank - O 

twentschebankvereenigingg & ó-

Figuurr  6.5 Solvabiliteit drie grote banken 1873-1895 
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6.1.44 Reputatie 

Dee reputatie van banken in die tijd werd bepaald door de reputatie van de bankiers in de 
bankdirecties,, die werd afgemeten aan hun conservatisme, deskundigheid en consistentie (wat 
tegenwoordigg integriteit wordt genoemd). 

AmsterdamscheAmsterdamsche Bank 
Amsterdamschee Bank heeft in haar beginjaren een meer consistente directie dan Rotterdamsche 
Bank.. Directeur wordt de vakman mr Frederik Salomon van Nierop, die bijna vijfti g jaar bij de 
bankk zal blijven. Hij wordt gezien als "de personificatie van den Nederlander: bedachtzaam, 
volhardend,, geduldig, een man van kern en kracht, van degelijken ernst en fantasie, overleg en 
nauwlettendheid,, huiselijk en zelfstandig" (Brouwer 1946, 36). 

Dee bedachtzaamheid van Van Nierop heeft gevolgen voor het hele bankbeleid. Een exclusieve 
deelnemingg in een ondernemingsproject is voor de Amsterdamsche Bank bijna ondenkbaar. De 
emissiess die wel worden ondersteund betreffen projecten van laag risico, zoals leningen voor 
gemeentenn dan wel projecten die door verscheidene banken worden ondersteund. Typerend 
lijkenn de onderhandelingen over een emissie van de Jurgens Margarinefabrieken in 1907. 
Jurgenss wenst een aandelenemissie, zoals door haar concurrent Van den Bergh ruim tien jaar 
eerderr is uitgevoerd. Van Nierop had een aantal jaren eerder, in 1902, de heren Jurgens laten 
wetenn de firma te willen ondersteunen bij expansiefinanciering. In 1905 deed deze behoefte 
zichh voor en wilde Jurgens 4 miljoen gulden preferent aandelenkapitaal emitteren, wat ten 
opzichtee van de bestaande 8 miljoen nominaal eigen vermogen en ten opzichte van andere 
industriëlee emissies op de markt niet uitzonderlijk was. Van Nierop geeft echter het dringende 
adviess obligaties te emitteren, en wel voor slechts 2,5 miljoen. Bovendien zou de firma dan aan 
eenn aantal voorwaarden moeten voldoen: de oprichting van een nieuwe moederholding, waarin 
dee banken ook zouden deelnemen, en het toelaten van bankiers als commissarissen in de nieuwe 
maatschappij.. Omdat Jurgens het kapitaal echt nodig heeft, stemt hij uiteindelijk toe, zij het met 
tegenzin.. Van Nierop wordt één van de nieuwe commissarissen en tracht het voorstel 
geaccepteerdd te krijgen dat de financiële gegevens van alle afzonderlijke dochters worden 
gepubliceerd.. Het is duidelijk dat dit vele met name strategische bezwaren heeft, maar het vergt 
dee nodige onderhandelingen voordat de bankiers het idee laten varen (Wilson 1984, 61 e.v.). 
Dezee affaire speelde na de eeuwwisseling. Wij kunnen ons voorstellen dat de houding van de 
bankdirectiee in de jaren tachtig en negentig niet minder conservatiefis geweest. 

Datt Amsterdamsche Bank als instelling in de maatschappij aan het einde van de 19e eeuw meer 
werdd geaccepteerd dan in de jaren zestig, moge blijken uit een voorgedragen gedicht van een 
vann de procuratiehouders, de heer Middeldorp, in 1896: 
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DeDe macht van 't kapitaal die breken kan en bouwen, 
geeftgeeft tegenwoordig stof tot velerlei beschouwen; 
gezegendgezegend en gevloekt terecht vaak en te onrecht, 
zietziet zij wat reuzentaak de maatschappij haar oplegt. 

GezegendGezegend is de macht waar zij van 's menschen arbeid 
hethet doelloos worden keert of zijn bestemming uitbreidt; 
hethet kapitaal zij 't wiel waarin de kracht zich ophoopt, 
datdat altijd neemt en geeft, dat staag het radwerk doorloopt. 
VitVit arbeid voortgevloeid, vloeit het in arbeid weder 
enen breidt het werk een kring die breeder wordt en breeder; 
daardaar is 't als bondgenoot van 's menschen streven machtig; 
daardaar maakt het handel groot en nijverheid veerkrachtig. 
OO Amsterdamsche Bank ook U zij bei gegeven 
enen macht van kapitaal een reuzentaak daarneven; 
moogmoog zij gezegend zijn, moog ver die macht van dragen 
enen haar metalen arm met kracht den arbeid schragen 
gelijkgelijk het was tot nu. 

DoorDoor zelfde leiders kloek gestuurd in vaste richting 
herdenktherdenkt gij thans voor 't eerst den dag van uwe stichting 
voorvoor vijf en twintig jaar. 
DeDe loopbaan, die terugligt, vormt eervol een verleen, 
waaropwaarop zich trotsch het oog richt: uw macht is aangegroeid! 

WaarWaar hecht de grond gelegd is, wordt moedig voortgebouwd 

wijlwijl  daar tot boven recht is. 
ZoZo ook geeft uw verleen het recht om met vertrouwen 
enen zelfde vaste hand uw toekomst op te bouwen. 
ZooZoo werkte daartoe mee elk naar zijn beste krachten: 
successucces is kind van 't werk, geen loon van hopend wachten. 
WeerWeer treedt een tijdkring in, vinde ons dan 't werk eendrachtig 
enen welgemeend en krachtig, zij deze wensch 't begin, 
eeneen wensch, dien honderd namen met vollen ernst beamen 
enen dus geen holle klank: 
datdat het verleen in bloei de toekomst nooit beschame 
vanvan de Amsterdamsche Bank. 
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RotterdamscheRotterdamsche Bank 
Eenn objectieve beschrijving van de ontwikkeling en het imago van de Rotterdamsche Bank is 
onmogelijkk te geven, doordat de jaarverslagen het enige originele materiaal zijn dat beschikbaar 
is.. De jaarverslagen van de bank zijn zeer summier waar het gaat om toelichtingen of 
verklarendee informatie. In Max de Vries (1921) wordt de Rotterdamsche Bank afgeschilderd als 
eenn bank die het eerste decennium van zijn bestaan nauwelijks successen kon behalen door 
internee strubbelingen. Het boek van Brugmans (1963) is behalve op deze jaarverslagen 
gebaseerdd op overgeleverde verhalen. Als we deze verhalen mogen geloven, staat de 
ontwikkelingg van de Rotterdamsche Bank in schril contrast met die van de Amsterdamsche 
Bank.. Waar de laatste vanaf haar oprichting een strakke en geloofwaardige leiding heeft, is veel 
aann te merken op de samenstelling van de directie van de eerste. Vanaf 1870 kent de 
Rotterdamschee Bank een directie die lang zal aanblijven. Verhalen over de Rotterdamsche Bank 
doenn soms meer denken aan een kroniek van intriges dan aan een bankgeschiedenis. 

Hett principe van liquiditeit ter bescherming van de crediteuren uit zich in een grote kas; 
Rotterdamschee Bank heeft altijd meer middelen in kas dan de andere banken. De intentie zich 
terugg te trekken uit grote financieringen wordt wel regelmatig uitgesproken maar zelden 
uitgevoerd.. Rotterdamsche Bank blijf t daardoor kwetsbaar. 

Wijj  concluderen dat Van den Bergh te maken had met twee grote banken, die alle diensten 
kondenn verlenen die de firma wenste: korte, doorlopende kredieten, begeleiding bij emissies 
vann leningen en het zoeken van syndicaatsdeelnemers voor aandelenemissies. De firma koos er 
zelff  voor alleen van de kredietfaciliteit gebruik te maken. . 

6.22 Van den Berghs bedrijfsvoering 

Inn deze paragraaf beschrijven wij de activiteiten van de familie Van den Bergh, de economische 
contextt en de financiering van het bedrijf gedurende de eerste decennia van hun bestaan voor 
1895.. De activiteiten van Van den Bergh zijn eenvoudig zolang alleen wordt gehandeld, maar 
zee worden complexer wanneer nieuwe producten worden ontwikkeld; naarmate de tijd vordert 
enn het product rijper wordt, daalt de specificiteit van de bedrijfsactiviteiten weer. De 
financieringswijzee verandert zoals verwacht mee met de verandering in bedrijfsactiviteiten (zie 
paragraaff  2.2). De financieringsmogelijkheden worden steeds ruimer: aanvankelijk is de 
financieringg beperkt tot familiekapitaal, later komen daar bancaire kredieten bij en tot slot wordt 
eenn beroep gedaan op de kapitaalmarkt wanneer het bedrijf rijp is voor het "grote publiek". 

6.2.11 Van den Berghs activiteiten 

Simonn van den Bergh begon in de boterhandel, ging over op margarineproductie en liet een 
internationaall  handelsbedrijf in margarine aan zijn zonen na (S. van den Bergh, 1907). Simon 
vann den Bergh had sinds 1844 in Geffen in Hollandse boter gehandeld, eeuwenlang een 
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succesvoll  product op internationale markten. De botermarkt in Londen kende twee grote 
familiezaken:: Jurgens en Van den Bergh, beide uit Oss. Vernieuwingen in de bedrijfstak dreven 
Simonn met zijn vrouw Elisabeth en vijf zonen in 1858 naar Oss. De zaken gingen goed en de 
marktt groeide, vooral in Engeland, waar de afzet sneller toenam dan in Nederland. 
Onfortuinlijkee relaties met boterdistributeurs in Engeland brachten het bedrijf echter eindjaren 
zestigg in financiële moeilijkheden. De situatie deed Simon besluiten twee zonen, Henry en 
Jacob,, naar Engeland te sturen om de leiding over de zaken daar op zich te nemen. Om de 
productiee van de firma van de verkooporganisatie te onderscheiden ging de firma over in twee 
Vennootschappenn onder Firma: Simon van den Bergh in Oss en Van den Bergh Brothers 
(afgekortt Van den Bergh Bros. of Van den Berghs) in Londen. In 1868 staakten Simon en 
Elisabethh de betalingen. Elisabeth ging alle crediteuren langs om te vragen om geduld en 
terugbetalingg te beloven, maar het faillissement bleef hen als een schim achtervolgen. De 
werkelijkee terugbetaling van alle oude schulden eind 1880 kon de herinnering niet uitwissen. 
Simon'ss zonen vestigden zich voorgoed in Engeland. Later bleek dit een cruciale beslissing. 

Eenn verrassend bezoek van zijn aartsrivaal Jan Jurgens in 1871 was aanleiding voor Simon de 
succesvollee Mège Mouriès-formule voor margarine (in opdracht van Napoleon III ontwikkeld) 
tee imiteren; patenten bestonden niet in Nederland. Hij beschikte echter niet over de formule. 
Tegelijkertijdd met het bezoek van Jurgens in Oss las Jacob in The Londen Reader een artikel 
overr de nieuwe kunstboter van Mège Mouriès alsook een advertentie van een vetsmelter, Daniel 
Hipkinss in Tipton, die bereid bleek de nieuwe margarine te ontwikkelen. De margarinefabriek 
Vann den Bergh begon de productie (net als de fabriek van Jurgens) in 1872. 

Doorr het toegenomen welvaartsniveau in Engeland konden steeds meer Engelsen zich de 
consumptiee van margarine veroorloven die goedkoper was dan boter. Bovendien was eind jaren 
zestigg de runderpest in Engeland uitgebroken, die de binnenlandse productie van boter 
aanzienlijkk had verlaagd. Dat had de prijs van boter opgedreven, die voor de gemiddelde burger 
all  te hoog was. De vraag naar margarine in de jaren zeventig leek onverzadigbaar en 
grondstoffenn moesten ook elders uit Europa worden aangevoerd om de productie op peil te 
houden.. Dit betekende goede zaken voor Jurgens en Van den Bergh, maar tevens de toetreding 
vann vele nieuwe producenten op de margarinemarkt en een te verwachten prijsdaling in de jaren 
tachtigg en negentig. De combinatie van toetreding van nieuwe producenten met de toch al 
slappee economie verslechterde de situatie in de margarinemarkt. Bovendien bleek de consument 
eenn voorkeur te hebben voor boter zodra de prijs voor boter voldoende laag was, wat zich in de 
jarenn negentig voordeed. De jaren 1894 tot 1897 waren jaren van malaise, waarin de vraag zeer 
sterkk afnam. De grondstofprijs voor margarine - voornamelijk oleo en reuzel - bedroeg in 1893 
nogg 65 gulden per 100 kilo, in 1896 was dat 35 gulden (Wilson 1984,42). 
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Nieuww ontwikkelde productieprocessen, zoals het centrifugaal ontromen en koelprocessen 
(ijskamers),, gaven echter de ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe producten en de betreding 
vann nieuwe markten. De verbeteringen in de infrastructuur maakten meer markten in de 
buurlandenn bereikbaar. De arbeidersbevolking in de steden van Duitsland was vanaf de jaren 
zeventigg gestaag gegroeid, alsook hun loonpeil. Net als de Engelse arbeidersbevolking in een 
eerderr stadium hadden deze mensen geen contact meer met het platteland en behoefte aan een 
meerr gevarieerde voeding. Margarine bood hier een uitkomst. Toen Bismarck handelstarieven 
inn 1887 invoerde, reageerden de margarineproducenten - waaronder Van den Bergh en Jurgens 
-- met de bouw van fabrieken in Duitsland. 

Alss gevolg van de expansie in de sector en in het bedrijf- en na een mislukte poging een kanaal 
tee laten graven van Oss naar de Maas - besloot de familie Van den Bergh (met zeven zonen) in 
18911 naar de Nassaukade in Rotterdam te verhuizen. Daar waren zij 24 transporturen dichter bij 
dee Engelse markt, waar 90% van de totale productie werd afgezet. 

Dee sector zag zich geconfronteerd met plannen van verscheidene overheden in de buurlanden 
weerr handelstarieven in te voeren. In combinatie met de scherpe concurrentie van de vele 
spelerss op de margarinemarkt vereiste dit een focus op toekomststrategieën, met name gericht 
opp expansie-investeringen in de verschillende afzetlanden. 

VanVan den Berghs activa en passiva 
Dee firma Simon van den Bergh verhandelde boter en produceerde margarine. Hiervoor had de 
firmaa een fabriek in Oss (aanvankelijk verbonden aan het woonhuis van de Van den Berghs, 
laterr los daarvan) en een grote voorraad grondstoffen. Van den Bergh Brothers was een 
handelsfirmaa en had behalve een kantoor en een voorraad te verkopen product nauwelijks 
tastbaree activa: de communicatie, het beheer van de distributiekanalen, het contact met de 
afnemerss en het verbreiden van de naam Van den Bergh margarine (the Dutch) waren de 
voornaamstee activiteiten van Van den Bergh Brothers. 

Dee volgende balans geeft de situatie weer in 1887 (in guldens) in een vergelijking met 
concurrentt Jurgens (UHA WAR 1089.118, geschreven tekst letterlijk overgenomen) (de tekst 
"Lett op: etc." staat op het origineel geschreven in hetzelfde handschrift als dat van de 
balanscijfers): : 
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SIMONN 1-1-1887 
VANN DEN BERGH 

ACTIVA A 

debiteurenn 642.115 

kas,, bank 165 

wisselss 8.908 

voorraadd 322.368 

onverdeelde e 

winstt 90.000 

totaall  1.063.557 

PASSIVA A 

crediteurenn 449.162 

kapitaall  400.000 

winstt 214.395 

1.063.557 7 

ANTOONN JURGENS 31-4-1887 

ACTIVA A 

debiteurenn 357.997 

kas,, bank 333.401 

accepten n 

voorraadd 261.281 

gebouwen,, effecten, 
hypothekenn 1.974.320 

totaall  3.093.490 

PASSIVA A 

crediteurenn 59.565 

kapitaall  2.553.780 

jaarwinstt 480.144 

3.093.490 0 

LetLet op: volkomen afwezigheid van lange termijn beleggingen bij Van den Bergh, hoger bedrag 
debiteurendebiteuren bij Van den Bergh: hogere afzet? Voorraad bij Van den Bergh groter: mogelijk 
verbandverband met seizoen: 1 jan. t.o.v. 31 april? 

Toelichting Toelichting 
Zonderr het bedrag lange termijn beleggingen bij Jurgens zijn de balanstotalen ongeveer gelijk. 
Inn de post "crediteuren" bij Van den Bergh zit een bedrag van 51.067 gulden van de 
Amsterdamschee Bank (AAA, AB 1007). Veel krediet was afkomstig van leveranciers 
(grondstoffenimporteurs). . 

Inn 1887 vond de productie nog plaats in Oss. Uit het ontbreken van "gebouwen" in 
bovenstaandee balans leiden wij af dat de "fabriek" familie-eigendom was. Pas in 1891 verandert 
diee situatie als de broers besluiten de productie te verplaatsen naar de Nassaukade in Rotterdam. 
Omm de schaal van de bedrijfsactiviteiten te kunnen weergeven, gebruiken wij de eerstvolgende 
beschikbaree balans. De volgende balans die beschikbaar is, is die van 1895, toen de firma 
Simonn van den Bergh was overgenomen door Van den Bergh's Margarine Ltd. 
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Balanss Van den Bergh's Margarine Ltd 31 december 1895 (bron: UHA PS VBF 1/6/1) 

ACTIVAA (guldens) 

goodwill l 

grondd en fabriek 

debiteuren n 

handelsinvesteringen n 

voorraadd grondstof en product 

kass en bankiers 

investeringsfonds s 

TOTAAL L 

8.036.760 0 

1.717.740 0 

1.682.256 6 

421.992 2 

1.974.264 4 

647.448 8 

86.268 8 

14.566.776 6 

PASSIVA A 

kapitaal l 

wissels s 

overigee crediteuren 

gedektee bankleningen 

winstreserve e 

11.729.148 8 

353.388 8 

1.000.104 4 

789.120 0 

694.980 0 

TOTAAL L 

garantstellingen n 

14.566.776 6 

922.752 2 

Zonderr "goodwill", "grond en fabriek" en "handelsinvesteringen" zou het balanstotaal ruim 10 
miljoenn gulden lager zijn geweest. In dat geval zou het bedrijf zijn gegroeid van ruim 1 miljoen 
inn 1887 naar 4 4 miljoen in 1895. 

Dee verandering in het karakter van de geboekte activa betreft ten eerste het vermelden van 
grondd en fabriek op de balans: dit verhoogde de verhouding vaste activa ten opzichte van totale 
activa.. Het grotere aandeel vaste activa is gefinancierd met het nieuwe eigen vermogen. De 
tweedee - onzes inziens belangrijker - verandering is het vermelden van "ongrijpbare" activa: de 
distributiekanalen,, de afnemersnetwerken, de marketing, de naamsbekendheid, alle vervat in de 
postenn "handelsinvesteringen" en "goodwill". Dit zijn geen vlottende activa, want zij zijn niet 
liquide.. Het zijn ook geen vaste activa in de traditionele zin van het woord, want zij zijn 
ongeschiktt als onderpanden. Ook deze ongrijpbare posten zijn gefinancierd met het nieuwe 
eigenn vermogen. 

Dee verandering in activa-vermelding op de balans is wellicht typerend voor de verandering in 
visievisie op het bedrijf van de Van den Bergh broers. Vader Simon was boterhandelaar, hij kocht in 
enn verkocht via de geijkte kanalen van de boterhandel. De nieuwe margarine ging dezelfde weg. 
Dee broers willen verder gaan en een netwerk van afnemers beheersen, het liefst buiten de 
grossierss om, zij willen steeds meer consumenten bereiken om hun het (merk)product te kunnen 
aann bieden, wat een drastische verandering in verkoopmethoden impliceerde. Vader Simon 
leefdee van de handel en de afzet van zijn productie aan het handelscircuit, zonder zich over de 
eindconsumentt te bekommeren. De Van den Bergh broers verzorgen hun kwaliteitsproduct van 
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productiee tot en met consumptie. Daartoe willen zij hun netwerken vergroten en deze toch 
blijvenn beheersen; de productie - hoe essentieel ook voor de kwaliteit van het product - is 
slechtss ondergeschikt aan dat hoofddoel. 

Dee fabriek in Kleef, Duitsland, is de eerste van een reeks fabrieken in het buitenland. Er zijn 
plannenn voor fabrieken in Brussel, een melkfabriek in Rotterdam, bacon-fabrieken in onder 
meerr Denemarken en nieuwe zeepfabrieken (zeep werd immers van dezelfde grondstof 
gemaakt).. Op die manier zal de firma vanuit eenzelfde basis - productie uit vetten - een 
gediversifieerdd productenpakket kunnen leveren in verschillende landen. 

Resumerendd veranderde de firma Simon van den Bergh van een handelsonderneming in een 
industriëlee handelsonderneming. De handel is altijd de belangrijkste activiteit gebleven. De 
productiee van de nieuwe margarine kwam daarbij, maar is nooit in de plaats van de handel in 
vettenn gekomen. De specificiteit van de activiteit "handel" is dus altijd laag gebleven en 
bovendienn was het een typisch Hollandse activiteit. De Van den Bergh broers hebben de handel 
overigenss wel meer en meer geavanceerd gemaakt. De geleidelijkheid van de vernieuwingen 
heeftt de activiteit echter niet meer specifiek gemaakt, in ieder geval niet in Engeland. Wellicht 
wass de werkwijze van de Van den Bergh broers voor Nederlandse begrippen wél (te) 
vooruitstrevend.. De specificiteit van de margarineproductie op zichzelf was aanvankelijk zeer 
hoogg - een baanbrekende innovatie. Naarmate de tijd vorderde werden productieprocessen 
verbeterdd en vernieuwd. Dergelijke productieprocessen werden een normaler verschijnsel en de 
specificiteitt ervan daalde. 

6.2.22 Van den Berghs financiering 

Dee expansiedrift van de broers Van den Bergh maakte het noodzakelijk op zoek te gaan naar 
externee financiering, die vanaf 1885 bij de Amsterdamsche Bank en later bij de Rotterdamsche 
Bankk werd gevonden. In 1885 namen vijf broers Van den Bergh (Jacob, Henry, Arnold, Isaac, 
Samuel)) het bedrijf over van hun vader, hoewel alle financiering op zijn naam bleef staan tot 
1895.. In de eerste decennia van de firma Simon van den Bergh was familiekapitaal voldoende 
omm de groei van het bedrijf te financieren. Omstreeks 1885 echter was de familie genoodzaakt 
externee financiering aan te trekken voor nieuwe machines en voorraden grondstof. De firma 
kreegg wel kredieten van grondstoffenimporteurs (handelshuizen), maar deze dekten alleen de 
voorradenn grondstof. De Amsterdamsche Bank bleek bereid tot het verstrekken van blanco 
krediet,, Rotterdamsche Bank deed hetzelfde vanaf 1891. De firma Simon van den Bergh was 
eenn van hun grootste klanten en ontving in het begin van de jaren 1890 1,2 miljoen gulden aan 
blancoo leningen van Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank samen, terwijl Simon zelf 
400.0000 gulden in de zaak had gebracht. Blanco leningen waren openstaande kredietlijnen "tot 
wederopzegging""  tot in principe een bepaald bedrag, waarvoor geen onderpand nodig was. Van 
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denn Bergh trok bij Amsterdamsche Bank veel meer krediet dan het afgesproken maximum van 

200.0000 gulden maar dat deerde de bankiers niet. 

Hett krijgen van blanco krediet getuigde van een hoge reputatie: ze werden zelden verleend, en 
alss dat al gebeurde dan alleen op persoonlijke instigatie van een bankier met een gevestigde 
reputatie.. Er is een voorbeeld bekend van Ruijs & Co., die alleen van een flexibele rekening 
courantt kon profiteren doordat Marten Mees deze firma had aanbevolen bij de Amsterdamsche 
Bank.. De conditie "tot wederopzegging" impliceerde feitelijk een onbeperkte looptijd (Wijtvliet 
1993,206). . 

Dee deelneming van Amsterdamsche Bank in Van den Bergh dateert van na 1900. Gezien het 
typee industriële ondernemingen dat Amsterdamsche Bank steunde met risicodragend kapitaal 
lagg een deelname in Van den Bergh Margarine ook vóór 1900 voor de hand. Dit is niet gebeurd. 
Amsterdamschee Bank verleende blanco krediet op rekening courant aan Simon van den Bergh. 
Hett bedrijf kon zoveel krediet krijgen als het wilde. Van den Bergh was één van de grootste 
debiteuren;; de andere grote debiteuren waren voornamelijk banken. Als vanaf 1891 ook 
Rotterdamschee Bank krediet verschaft aan Van den Bergh neemt het krediet bij Amsterdamsche 
Bankk relatief af. In tabel 6.3 is het verloop van het krediet bij Amsterdamsche Bank 
weergegeven. . 

Tabell  6.3 "Simon van den Bergh" bij de Amsterdamsche Bank (AAA, AB 1011 -1018) 

jaar r 

1885 5 

1886 6 

1887 7 

1888 8 

1889 9 

1890 0 

1891 1 

1892 2 

1893 3 

1894 4 

1895 5 

kredietstandd 31 dec. 
aann Simon van den Bergh, Osch 

50.233 3 

77.839 9 

51.067 7 

67.796 6 

197.270 0 

168.039 9 

258.773 3 

286.862 2 

177.771 1 

326.492 2 

0 0 

totaalbedragg debiteuren Am-
sterdamschee Bank 

9.295.888 8 

8.614.873 3 

9.546.865 5 

9.615.741 1 

10.308.968 8 

9.552.317 7 

7.998.038 8 

7.475.113 3 

9.394.467 7 

9.553.504 4 

8.715.782 2 

in% % 

0,5 5 

0,9 9 

0,5 5 

0,7 7 

1,9 9 

1,8 8 

3,2 2 

3,8 8 

1,9 9 

3,4 4 

0 0 
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Inn 1891 gaat Rotterdamsche Bank aan Van den Bergh krediet verlenen bij de verhuizing van de 
firmaa van Oss naar Rotterdam. Het verleende krediet berekenen wij in tabel 6.4 indirect. Uit de 
prospectus,, opgesteld met rapporten van het toenmalige accountantskantoor Price Waterhouse, 
kann worden afgeleid hoe groot de bankleningen ongeveer waren in de jaren voor de emissie. De 
jaarwinstenn van 1892, 1893 en 1894 worden gegeven voor en na interest. Bij verschillende 
realistischee rentevoeten kan dan het totale bedrag aan bankkrediet worden afgeleid. 

Tabell  6.4 Totaal bankkrediet Simon van den Bergh 
Bron:: UHA WAR 0053 en AAA AB 1011-1018 

jaar r 

1892 2 

1893 3 

1894 4 

winstt voor 
interest t 

££ 64.499 

££ 80.737 

£103.361 1 

winstt na 
interest t 

££ 60.503 

£75.617 7 

££ 98.700 

intrest t 
in£ £ 

3.996 6 

5.120 0 

4661 1 

interest t 
infl . . 

47.952 2 

61.440 0 

55.932 2 

kredietomvang g 
bijj  5% 

959.040 0 

1.228.800 0 

1.118.640 0 

kredietomvang g 
bijj  6% 

799.200 0 

1.024.000 0 

932.200 0 

Dee door Wilson genoemde 1,2 miljoen zou uitstaan bij een rente van 5%. Samen met de 
gegevenn kredietomvang bij de Amsterdamsche Bank kunnen wij afleiden hoeveel krediet 
Simonn van den Bergh bij de Rotterdamsche Bank had uitstaan. Gegeven de totale uitstaande 
kredietenn van Rotterdamsche Bank kunnen wij zien hoe belangrijk Van den Bergh voor de 
Rotterdamschee Bank was. 

Tabell  6.5 Krediet bij de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank 

jaar r 

1892 2 

1893 3 

1894 4 

interestt in 
fl. . 

47.952 2 

61.440 0 

55.932 2 

Tabell  6.6 Krediet Simo 
Bron:: jaarverslagen Roti 

jaar r 

1892 2 

1893 3 

1894 4 

krediett aan V 
denn Bergh 

kredietomvang g 
bijj  5% 

959.040 0 

1.228.800 0 

1.118.640 0 

krediett van Am-
sterdamschee Bank 

286.862 2 

177.771 1 

326.492 2 

krediett van Rot-
terdamschee Bank 

672.178 8 

1.051.029 9 

792.148 8 

nn van den Bergh bij Rotterdamsche Bank 
erdamschee Bank (AAA) 

an n 

672.178 8 

1.051.029 9 

792.148 8 

totaall  debiteuren Rot-
terdamschee Bank 

10.145.523 3 

9.713.028 8 

9.096.353 3 

aandeell  Van 
denn Bergh 

6,6 6 

10,8 8 

8,7 7 
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Bijj  een gerapporteerd eigen vermogen van 400.000 gulden is bancair vreemd vermogen van 1,2 
miljoenn veel. De reserves moeten overigens hoog zijn geweest, getuige de liquide middelen 
waaroverr de broers in de jaren erna zonder problemen beschikten. Ook hiervan kan een 
schattingg worden gemaakt met de Price Waterhouse-rapporten: de waarde van de activa was 
beginn 1895 £280.270, dit is fl. 3.363.240. Met 1,2 miljoen bankleningen zou 2,1 miljoen 
overigee crediteuren en eigen vermogen overblijven. Als de overige crediteuren evenredig zijn 
gegroeidd met het balanstotaal (namelijk ongeveer 35% daarvan) en als wij een vergelijking 
makenn met de situatie in 1887, dan bedragen de overige crediteuren in 1895 1,1 miljoen. Dan 
zouu een bedrag van 1 miljoen moeten bestaan uit ingebracht kapitaal en opgebouwde reserves, 
duss 600.000 gulden aan reserves. De eerste balans in juni 1895 laat een bedrag van bijna 
££ 30.000 overige crediteuren zien (fl. 360.000). Dit kan zijn veroorzaakt doordat bij de 
oprichtingg van de Ltd company vele schulden zijn afgelost. Als het bedrag crediteuren voor en 
naa de oprichting in 1895 gelijk is geweest, bedragen de reserves vlak voor de emissie 1.340.000 
gulden. . 

Dee expansie van het margarinebedrij f ging voort in de jaren negentig. Er werden bedrijven 
overgenomenn en fabrieken gesticht in de buurlanden, waardoor de behoefte aan externe 
financieringg toenam. Het blanco krediet bij de Amsterdamsche Bank werd uitgebreid van 
150.0000 gulden naar 200.000 gulden. Dat er feitelijk (veel) meer werd opgenomen werd wel 
opgemerktt maar toegestaan. In de directievergaderingen van de Amsterdamsche Bank wordt 
Vann den Bergh zelden besproken. Op 27 februari 1885 melden de notulen nog: "Directeuren 
doendoen mededeeling dat zij aan den heer Simon van den Bergh te Oss voor weinige dagen een 
blancoblanco crediet verlenen dat een hele malen de som van f 150.000 bereikt voordien zij zijnen 
traitestraites (...) en eerst (...) veelal te Londen de dekking ontvangen. Deze mededeeling wordt voor 
kennisgevingkennisgeving aangenomen. Direkteuren worden gemachtigd ook in den vervolgen een dergelijk 
credietcrediet tot een bedrag van hoogstens f 150.000 aan deze firma te verlenen. " Van den Bergh 
neemtt vanaf 1889 meer op (zie tabel 6.3). Toen Van den Bergh in de jaren negentig een teveel 
aann krediet bleef opnemen, vroeg de Permanente Commissie uit de Raad van Toezicht om 
opheldering.. Hierop werd de kredietlimiet door de directie simpelweg verhoogd naar fl. 200.000 
enn werd er verder niet moeilijk over gedaan (AAA AB 183). 

Behalvee het rekening courant krediet verkreeg Van den Bergh ook andere faciliteiten van de 
Amsterdamschee Bank. In het grootboek komt op de assurantierekening bijna wekelijks, maar 
zonderr regelmaat, een betaling van Simon van den Bergh binnen tussen 25 cent en 1 gulden 40. 
Opp de onkostenrekening in het grootboek wordt zo nu en dan door Simon van den Bergh 
betaaldd voor "informatiekosten" (wij weten niet wat daarmee wordt bedoeld), en op de 
provisierekeningg voor een uitbetalingspremie. Op de interestrekening van de Amsterdamsche 
Bankk lijken alleen interbancaire betalingen te verschijnen. Blijkbaar werd rente over rekening 
courantt crediet op een andere wijze verwerkt. 
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Dee assurantieregeling met Simon van den Bergh gaat door tot 18 juli 1891, wanneer de firma 
naarr Rotterdam verhuist. Wij kunnen ons voorstellen dat de firma toen een aantal zaken bij de 
Rotterdamschee Bank is gaan regelen, die voorheen bij de Amsterdamsche Bank werden 
geregeld.. "Uitbetalingspremies" worden nog wel betaald alsook "onkosten voor bankassignatie" 
inn 1894. In 1895 worden geen onkosten betaald, ook niet voor informatie, en is er ook geen 
uitbetalingsprovisiee te vinden. Het lijk t erop dat Van den Bergh al zijn banden met de 
Amsterdamschee Bank in dat jaar verbreekt, hoewel de rekening courant blijf t bestaan, en zelfs 
vann naam wordt veranderd van "Simon van den Bergh, Rotterdam" naar "Van den Bergh's 
Margarinee Limited, Rotterdam". 

Hett aandeel bancair vreemd vermogen in totaal vermogen was dus met 1,2 miljoen op een 
balanstotaall  van 3,4 miljoen ongeveer een derde.. Rond 1895 bleek het steeds weer aantrekken 
vann vreemd vermogen niet meer voldoende voor de financiering van de voortgaande 
expansiedrift.. Bovendien had het bankkrediet een korte termijn karakter: het werd steeds 
verlengdd en indien nodig verhoogd, maar voor de banken was het elk moment opvraagbaar. 
Dezee financiering voldeed niet voor de expansieplannen op dat moment. De broers besloten 
daaromm een groot bedrag aan externe financiering ter beurze te zoeken. 

Resumerendd bestond de financiering van de handelsonderneming Simon van den Bergh in de 
eerstee plaats uit eigen geld en leverancierskrediet. Uitbreidingen in de jaren zeventig werden 
internn gefinancierd. In de jaren tachtig werden bankleningen aangetrokken, die de firma blanco 
verkreeg.. Simon van den Bergh behoorde zowel bij de Amsterdamsche Bank als bij de 
Rotterdamschee Bank tot de grotere cliënten. De bankleningen werden bij Van den Bergh 
voornamelijkk gebruikt voor de handelsactiviteiten; industriële expansies werden intern 
gefinancierd.. De vooruitzichten in de jaren negentig waren voor de Van den Bergh broers 
aanleidingg om op grotere schaal te expanderen. De eerste fabriek in Kleef werd nog intern 
gefinancierd.. Voor verdere expansieplannen was echter geen financiële ruimte meer. 

6.33 Van den Berghs beslissing in 1895 

Inn deze paragraaf beschrijven wij Van den Berghs beslissing in 1895 om voor nieuwe expansies 
langg kapitaal in de markt aan te trekken en de wijze waarop de verschillende deelnemers aan de 
vernieuwingsoperatiee met elkaar communiceerden. Met deze beschrijving kunnen we de plaats 
vann de banken in de operatie van 1895 bepalen. 

6.3.11 Een nieuwe koers 

Hett besluit om "publiek te gaan" is op zichzelf interessant. Simon en Elisabeth hadden altijd 
gesteundd op leverancierskrediet en sinds 1885 op bankleningen. Toen Simon zich aan het einde 
vann de jaren tachtig terugtrok, begonnen de broers met vernieuwingen. Drastisch was het besluit 
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naarr Rotterdam te verhuizen en de ouders hadden daar grote moeite mee. Minstens zo drastisch 
wass het besluit publiek te gaan, omdat de naam van Simon daarmee immers uit de bedrijfsnaam 
zouu verdwijnen (S. van den Bergh 1907). Bovendien was Van den Bergh de eerste 
margarinefabriekk in Nederland die publiek ging, in een tijd dat het Nederlandse publiek juist 
begonn te wennen aan openbaar verhandelbare aandelen van industriële ondernemingen, hoewel 
"opp de beurs herhaaldelijk vraag was naar solide fondsen" (jaarverslag Amsterdamsche Bank 
1895).. Dit bracht met zich mee dat informatie van allerlei aard moest worden gepubliceerd. Van 
denn Bergh was niet gewend geweest te publiceren. Met de banken had de firma altijd een 
vertrouwelijkee relatie gehad. In de beginjaren van de firma was de informatie gezien de 
onduidelijkee procédés en onzekere bedrijfsstrategieën nauwelijks publiceerbaar. Vanaf 1890 
kwamm daar verandering in. De emissie kwam in een tijd dat de margarine-industrie volwassen 
wass geworden en waarin productieprocédés en marktsstrategieën gemakkelijker uitgelegd 
kondenn worden. 

Voorr de jaren die wij bestudeerden, tot 1910, werden investeringen altijd eerst gedaan uit eigen 
middelenn dan wel uit private middelen van de directie, voordat nieuw kapitaal werd 
geëmitteerd.. Nooit hield een banklening verband met nieuwe investeringen; een banklening was 
altijdd voor de korte termijn. De emissies werden wel geplaatst door banken. De aandeelhouders 
vroegenn de firma weleens waarom zij dat niet zelf kon doen, waarop werd geantwoord dat deze 
bemiddelingg een notering ter beurze eenvoudiger zou maken. Ook de Rotterdamsche Bank is (in 
1910)) bij een emissie ingeschakeld (UHA WAR 0053). 

6.3.22 De emissie en de overname 

DeDe prospectus 
Voorr de emissie is een prospectus geschreven door accountantskantoor Price Waterhouse in 
Londen,, ondersteund met rapportages van W.H. Pannell & Co. in Londen over de zaak in 
Londenn en van Weatherhall & Green in Londen over de fabrieken in Rotterdam en Kleef. De 
prospectuss beschrijft de geschiedenis van het boter- en margarinebedrij f vanaf 1874, toen ook 
Vann den Bergh Brothers in Londen formeel werd opgericht. De omzetten in margarine en de 
winstcijferss voor de afgelopen driejaren worden in tabel 6.7 vermeld. (Voor de omzetten van de 
jarenn 1885 tot 1900 zie de appendix omzetten.) 
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Tabell  6.7 Prospectuscijfers Van den Berghs Margarine Ltd. 
Bron:: UHA WAR 0053 

jaar r 

1892 2 

1893 3 

1894 4 

omzett margarine 

54.918.5088 lbs. 

71.874.0700 lbs. 

66.244.5100 lbs. 

betaaldee rente op 
geleendd geld 

£3.995 5 

£5.119 9 

£4.661 1 

nettoo winst 

££ 64.498 

££ 80.736 

£103.361 1 

Dee belofte van 6% over £450.000, dat is £27.000, kan dus zo goed als zeker worden 
nagekomen.. De hoogte van de bedrijfsresultaten maakt het bovendien waarschijnlijk dat de 
beleggerss het aandeel een hoge waarde zullen toekennen. 

Dee waarde van de vaste activa (going concern) is door voornoemde rapportages geschat op 
££ 137.486. De vlottende activa, voorraden voor de handel, kasgelden, minus korte schulden plus 
additionelee bijdrage in working capital door de Van den Berghs hebben een waarde van 
££ 142.784, wat een totaalwaarde aan activa impliceert van £ 280.270 (ongeveer fl. 3,4 miljoen). 
Dee prijs die moet worden verkregen met de emissie is £950.000, wat betekent dat voor 
££ 669.730 aan goodwill zal worden geactiveerd. Deze goodwill wordt inderdaad geheel 
gefinancierdd met de aandelenemissie en zal tot 1927 als balanspost blijven staan. 

Dee nieuwe directie bestaat in eerste instantie uit de Henry, Jacob en Arnold van den Bergh als 
Managingg Directors. Hun opdracht is: to devote their whole business time and attention to the 
furtherancefurtherance of the interests of the Company (in which they will  retain the greatest portion of the 
ordinaryordinary shares) for a period of at least seven years. (...) It has been agreed that they are to 
receivereceive their remuneration for management after the Preference Dividend has been paid. In de 
directiee nemen tevens zitting Lord Edbury als voorzitter en Sir Herbert Praed, beide heren als 
afgevaardigdenn van de preferente aandeelhouders, de underwriters Panmure Gordon, Hill & Co. 
resp.. Pirn, Vaughan & Co. in Londen. De directie moet wel steeds worden her- of gekozen door 
dee preferente aandeelhouders. 

Dee aanhangsels van de prospectus beschrijven de fabrieken in Rotterdam, Kleef en Oss (hoewel 
diee op dat moment non-actief was), hun machinerie, land, personeel, etcetera. 

DeDe overname 
Hett oude bedrijf wordt een dochter van het nieuwe bedrijf, zoals ook de fabriek in Kleef een 
dochterr wordt van het hoofdkantoor van Van den Bergh's Margarine Ltd in Londen. Met de 
emissiee wordt de zaak in Rotterdam gekocht door het nieuwe bedrijf: een kwitantie van 
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Midlandd Bank toont de overmaking van £450.000 van Van den Bergh's Margarine Limited 
naarr Simon van den Bergh Rotterdam, in cheque en promessen. Met dat geld koopt de familie 
gewonee aandelen. 

Opp 7 maart worden de oude onderdelen van de firma Simon van den Bergh geheel 
overgenomenn door Van den Bergh's Margarine Limited (UHA PS VBF/01/03/01). De 
overname-overeenkomst,, met terugwerkende kracht effectief vanaf 1 januari 1895, wordt 
geslotenn tussen enerzijds John Martin namens de Limited company (genaamd "the company"), 
enn anderzijds de broers Jacob, Henry, Isaac, Arnold en Samuel van den Bergh (genaamd "the 
vendors").vendors"). Alle gebouwen, grond en machinerie in Holland, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijkk worden overgedragen, alsook de goodwill die daarin is begrepen. Ten tweede alle 
kasgeldd en verhandelbare financiële titels voor het bedrag dat aanwezig was op 31 december 
1894,, alsook de korte schulden. Ten derde de ijsmachines, elektriciteitsvoorzieningen en 
spoorvoorzieningen,, alsook de voorraden grondstoffen, half- en eindfabrikaten. Ten vierde het 
kantoorr op Mincing Lane in Londen. En als laatste £ 50.000 aan extra werkkapitaal als 
rentelozee lening van de broers aan de firma. 
Dee Van den Bergh broers beloven hun aandelen ten minste drie jaar aan te houden, en de helft 
vann hun initiële portefeuille voor de tijd dat zij aan het bedrijf verbonden zijn. Als de waarde 
vann de overname lager zal blijken te zijn, beloven de vendors de minderwaarde ten opzichte van 
dee ontvangen £ 450.000 terug te betalen. 

Dee vendors beloven nooit een ander bedrijf te zullen oprichten of daarin deel te nemen met 
dezelfdee bedrijfsactiviteiten. Verder leggen zij vast ten minste driekwart van hun gewone 
aandelenn aan te houden voor ten minste drie jaar, en de helft aan te houden zolang zij aan het 
bedrijff  zijn verbonden. De vendors zullen alle kosten dragen van eventuele juridische geschillen 
off  kosten van dien aard. Zij zullen ten minste zeven jaar in het bedrijf blijven. Verder worden 
afsprakenn gemaakt over arbeidsinspanning en bijvoorbeeld vakantie. De overeenkomst wordt 
getekendd met Walter B. Styer als getuige. 

DeDe statuten 
Dee gehanteerde statuten, the Memorandum of Association (UHA PS VBF/1/5/1), zijn gebaseerd 
opp de intenties zoals geformuleerd in de statuten van 1862, the Companies Act, en bevat in het 
grootstee en meest uitgebreide detail de intenties van de bedrijfsvoering, de te bedienen markten, 
dee verantwoordelijkheden en de financieringsmogelijkneden. Over het laatste wordt gemeld: 
(3.(3. The objects for which the Company is established are:) 
(A)(A) ... (I) een bedrijf te voeren dat produceert etc... 
(J)(J) To borrow or raise money by the issue of or upon bonds debentures, debenture stock, 
perpetualperpetual or otherwise, whether charged or not charged upon or by mortgage, charge, 
hypothecation,hypothecation, or pledge of the undertaking or all or any of the property of the company (both 
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presentpresent and future), including its uncalled capital, or in such other manner as the Company 

maymay think fit, and upon any terms or conditions. 
(K)(K) To make, draw, accept, indorse, and execute promissory notes, bills of exchange, and other 
negotiablenegotiable instruments. 
(L)(L) To receive money on deposit at interest or otherwise, and to lend money, and in particular 
toto customers and others having dealings with the Company, and to guarantee the performance 
ofof contracts by such customers. 
(M)(M) To subscribe for, purchase, take, or otherwise acquire and hold shares, stock, debentures, 
oror any other interest in any other company, whether British, Colonial, or Foreign, in which the 
liabilityliability  of members is limited by shares having objects altogether or in part similar to those of 
thisthis Company, or carrying on any business capable of being conducted so as directly or 

indirectlyindirectly to benefit this Company. 
(N)(N) To lend money to any company, partnership, person or association upon security (...) 
(0)(0) ... (T) om dit alles te doen met eenieder in de gehele wereld zolang het de company goed 
doet. . 

Verderr melden de statuten de hoogte van het kapitaal, de bepalingen resp. verplichtingen zoals 
genoemdd in de prospectus en de overname-overeenkomst, alsook gedetailleerde technische 
bepalingenn aangaande de aandelen, overdracht en dergelijke. 

Vreemdd vermogen mag worden aangetrokken tot maximaal het bedrag van het geplaatste 
kapitaal: : 
BORROWINGBORROWING POWERS 
52.52. The Directors may, from time to time, raise or borrow any sum or sums of money for the 
purposespurposes of the Company, and may secure the same mortgage or charge of any of the assets of 
thethe Company other than real property, buildings, fixed plant or machinery, but including its 
uncalleduncalled capital for the time being, or in such manner other than by the issue of Debentures or 
DebentureDebenture Stock, and upon such terms and conditions as they think fit, but so that the borrowed 
moneysmoneys at any time owing shall not, without the previous sanction of an Extraordinary General 
Meeting,Meeting, confirmed by an Extraordinary Resolution passed at a separate General Meeting of 
thethe holders of the existing Preference Shares, exceed an amount equal to the subscribed Capital 
ofof the Company for the time being. 

Dann volgen instructies voor de aandeelhoudersvergadering (hierna: AVA) , stemrecht, op te 
bouwenn reserve, dividenden, de financiële administratie, het toezicht en officiële aanwijzingen 
vann aandeel- of toezichthouders' zijde (bijvoorbeeld dat in ten minste twee Londense kranten 
eenn aankondiging moet worden geplaatst), schadeloosstelingen en de eventuele opheffing van 
dee Company. 
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DeDe emissie 
Dee emissie vindt plaats tussen 12 en 14 maart 1895. Er worden 100.000 gewone aandelen a £ 5 
uitgegevenn en 90.000 6% cumulatief preferente aandelen a £ 5 elk, in totaal 11,4 miljoen gulden 
(££ 1 = fl. 12).11 De gewone aandelen worden gekocht door de familie en moeten statutair ook de 
eerstee jaren in handen van de familie blijven, als betaling voor de oude fabrieken. De preferente 
aandelenn worden verdeeld onder Engelse beleggers. 

Laterr zal Henry van den Bergh aan Anton Philips adviseren in Londen te emitteren, omdat in 
Londenn meer industrieel kapitaal te krijgen is (Heerding 1980, deel II, 362). Philips vroeg om 
advies,, omdat het bedrijf van Roelvink (Twentsche Bank) had vernomen geen goodwill als 
onderpandd te kunnen gebruiken (t.a.p. 361). De emissie van Van den Bergh had bewezen dat dit 
inn Londen wel kon. 

6.3.33 De communicatie tussen de betrokken partijen 

Dee partijen die worden betrokken bij de vernieuwingsoperatie in Van den Berghs financiering 
zijn,, behalve de vijf broers Van den Bergh: John Martin als secretaris, de nieuwe 
aandeelhouders,, Lord Ebury en Sir Herbert Praed als vertegenwoordigers van de 
aandeelhouders,, en City Bank. Amsterdamsche Bank is niet bij de vernieuwing betrokken. Wij 
wetenn niet of er gesproken is met Rotterdamsche Bank over de ontwikkelingen in 1895. Vóór 
18955 waren alleen de broers, de Amsterdamsche en de Rotterdamsche Bank en City Bank 
betrokkenn bij de financiering van de onderneming. 

DeDe broers 
Vann de zeven zonen van Simon en Elisabeth van den Bergh zijn er vijf in de firma gegaan. De 
broerss kennen onderling een duidelijke taakverdeling. Henry en Jacob besturen de 
verkooporganisatiee in Engeland. Daarbij brengt Jacob het financiële inzicht in en Henry het 
commerciële.. Praktisch gezien hebben zij bovendien het contact met afnemers verdeeld: Henry 
voorr de provincie, Jacob voor Londen. Isaac heeft het technische inzicht en draagt de zorg voor 
dee bouw en inrichting van de fabrieken. Arnold handelt de fabricage af, dat wil zeggen de 
inkoopp van de juiste grondstoffen van overal ter wereld tegen de scherpst mogelijke prijzen en 
dee verwerking van die grondstoffen. Samuel regelt onder meer personeelszaken, zoals het 
aantrekkenn van goede scheikundigen. 

Zijj  houden elkaar op de hoogte met brieven. Deze briefwisseling is geheel verloren gegaan. Er 
iss alleen bekend dat zij elkaar dagelijks brieven schreven. Gezien de nauwe samenwerking 
tussenn de broers in latere jaren, zoals blijkt uit notulen en uit latere brieven, was de 
communicatiee goed en immer in het belang van de familie en de firma, wat niet los van elkaar 
konn worden gezien.12 Typerend is ook de brief waarin Jacob en Henry afscheid nemen van de 
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firmafirma in 1927, vlak voor de oprichting van Unilever wanneer de firma een nieuw tijdperk 
ingaat.. In deze brief blijkt hoezeer Jacob en Henry onafscheidelijk zijn geweest. 

DeDe banken 
Overr de communicatie met de banken is niet veel bekend. We hebben alleen een beeld van het 
contactt met Amsterdamsche Bank, waarbij de indruk overheerst dat de bank een passieve 
houdingg heeft en uitvoert wat de firma haar vraagt. In de directievergaderingen van 
Amsterdamschee Bank wordt nooit moeilijk gedaan over bedrijven zoals Van den Bergh. De 
zeldzamee navraag naar de waarde van de activa in de firma lijk t voldoende (Van den Bergh 
krijgtt blanco krediet). De bank vindt directe opvraagbaarheid van de leningen voor de bank het 
belangrijkste.. Van den Bergh hoeft ook nooit de bank te overtuigen van de noodzaak tot 
verhogingg van de kredietlimiet en krijgt schijnbaar moeiteloos meer krediet. 

Ookk later, als de firma de banken niet meer gebruikt voor financiering van activiteiten maar 
alleenn nog voor de betalingsfaciliteit voor de afnemers, is de communicatie met de banken 
eenrichtingsverkeer.. Van den Bergh laat de banken weten dat zij garant staan voor kredieten 
aangevraagdd door hun afnemers. Af en toe gaat zo'n afnemer failliet en betaalt Van den Bergh 
dee schuld af. Dergelijke arrangementen komen ter sprake in de directievergaderingen van Van 
denn Bergh en alleen de broers en John Martin hebben de bevoegdheid dergelijke garanties af te 
geven,, maar ook hier nemen de banken geen initiatief. 

Naa de overname wordt de functie van de banken expliciet door de Van den Bergh directie 
geformuleerdd als een intermediair bij handelstransacties en bij betalingen van alle aard. De 
bankenn dienen afnemers krediet te verschaffen, dat wordt gegarandeerd door de firma Van den 
Bergh.. Bovendien wordt ook Citybank/Midland Bank ingeschakeld. Korte termijn behoeften 
wordenn niet langer met het gemakkelijke blanco krediet opgelost maar intern geregeld. Dat zal 
inn de door ons bestudeerde periode zo blijven. 

DeDe aandeelhouders 
Dee aandeelhouders krijgen hun informatie via aandeelhoudersvergaderingen en via de 
financiëlefinanciële dagbladen. Zij laten hun stem horen in de aandeelhoudersvergaderingen. Verder 
wordenn zij vertegenwoordigd door Ebury en Praed in de directie, waarover hierna meer. 

Dee gewone aandelen zijn in handen van aanvankelijk een tiental familieleden van buiten het 
gezinn van Simon en Elisabeth en hun zonen. Het eerste jaar vergaderen zij apart van de 
preferentee aandeelhouders, al spoedig niet meer. Er komen ongeveer vijfti g preferente 
aandeelhouderss naar de vergadering. In de appendix beschrijven wij hoe dergelijke 
vergaderingenn verliepen in de eerste jaren na 1895. De banken komen nooit ter sprake, 
financieringskwestiess in het algemeen zelden. De aandeelhouders wensen informatie over de 
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markt,, over innovaties, uitbreidingen en andere factoren die de aandeelhouderswaarde zouden 

kunnenn beïnvloeden. 

DeDe financiële dagbladen 
Dee meest drastische verandering in de bedrijfsvoering en het financiële beleid is niet de inbreng 
vann meer extern kapitaal, maar de publicatie van allerlei informatie die voor buitenstaanders 
nodigg was om de firma Van den Bergh's Limited op waarde te schatten. Vanaf maart 1895 heeft 
Vann den Berghs Ltd - en later Van den Bergh & Jurgens, de Margarine Unie en uiteindelijk 
Unileverr NV en Unilever Ltd - voortdurend informatie op financiële en economische pagina's 
vann kranten moeten publiceren. Hiermee accepteert Van den Bergh de invloed van de 
aandeelhouders,, die zeker in de beginperiode met de preferente aandeelhouders aanzienlijk was. 
Dee publicaties betreffen de introductie van nieuwe producten, de bouw van nieuwe fabrieken, 
enn overzichtsrapportages van omzetten in de afgelopen jaren. 

DeDe directie na 1895 
Terwijll  de notulen van de AVA en de publicaties in de financiële dagbladen aangeven welk 
verhaall  aan de aandeelhouders en andere geïnteresseerden is verteld en wat de aandeelhouders 
vann de gang van zaken vonden, geven de notulen van de directie weer wat er zich werkelijk op 
wekelijksee basis afspeelde (UHA PS VBF/02/01/1). Ook hieruit komt het beeld naar voren dat 
dee broers Van den Bergh de grootste stem hadden. In zijn Geschiedenis van Unilever noemt 
Wilsonn de aanzienlijke invloed van Lord Ebury en Sir Herbert Praed. Bij de oprichting hebben 
dee broers de bemoeienis van deze heren misschien vervelend gevonden, maar in de 
bedrijfsuitoefeningg lezen wij nergens dat voorstellen worden herzien omdat deze twee heren 
daarr bezwaren tegen hadden. Ebury en Praed zijn meedenkers in de directie zonder uitvoerende 
taken.. Ebury zit de vergadering voor. 

Lordd Ebury en Sir Herbert Praed zijn in de directie gekomen namens de preferente 
aandeelhouders,, op initiatief van de underwriters Panmure Gordon & Co. en Pim, Vaughan & 
Co.. Vanzelfsprekend onderzoeken zij alles vanuit het perspectief van het risico voor de 
aandeelhouders.. De grootse expansieplannen van de broers worden opnieuw bestudeerd. Het 
systeemm van de financiering van afnemers wordt kritisch beoordeeld en er wordt grotere 
omzichtigheidd bepleit. Nooit is echter een plan afgehouden - ook het contact met de afnemers 
bleeff  zoals het was - maar het kan zijn dat vertraging is opgetreden in het doorvoeren van de 
plannen.. Een kritisch oordeel is ook gewenst over elke nieuwe afnemer en de 
financieringsfaciliteitenn die deze zal krijgen. Winkelketens zijn van een ander kaliber dan 
grossierss en de ene winkelketen is de andere niet. Bovendien kunnen de twee heren zich niet 
altijdd vinden in de uitgaven voor reclame, waardoor naar het schijnt de broers een en ander uit 
privé-middelenn hebben betaald. De broers hebben, zoals eerder gezegd, de naamsbekendheid 
vann hun product als oogmerk; Edbury en Praed hebben een gezond financieel beleid zonder te 
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hogee risico's voor de aandeelhouders voor ogen. Niet altijd komen deze oogmerken overeen, 
omdatt de broers geheel nieuwe marketing- en distributietechnieken wensen te gebruiken, 
waarvoorr zij bereid zijn risico's te nemen. Ze willen bijvoorbeeld leveranciers en afnemers 
krediett verlenen, wat niet altijd zonder risico's voor de aandeelhouders zou kunnen zijn. 

Vrijwell  elke directievergadering begint met een bespreking van het banksaldo, onderverdeeld in 
"on"on current account" (met waarschijnlijk een toegezegd blanco krediet) en "on shares", dat 
will  zeggen "in beleening", dus getrokken krediet op aandelen als onderpand. Dan volgen de 
zakenn die spelen, en afspraken over wie die zaken zal afhandelen. Aan de orde komen verder 
bijvoorbeeldd de beursnotering, waarvoor verscheidene documenten moeten worden verzameld 
voorr een beurscomité, de nieuwe fabriek in België, die nodig is vanwege de hoge 
importtarievenn van dat land, en rapportages van de dochters aan de directie, zoals 
maandresultaten.. In de appendix beschrijven wij hoe dergelijke directievergaderingen in de 
jarenn na 1895 verliepen. 

6.3.44 Voorlopige conclusie 

Hett besluit om publiek te gaan was afkomstig van Henry en Jacob van den Bergh in Londen. De 
grootstee markt van Van den Bergh lag in Engeland en Henry en Jacob hadden hun ervaring en 
reputatiee ook opgebouwd in Londen. Voor de expansies was lang risicodragend vermogen 
nodig.. Van de banken kreeg de firma alle steun, maar voor de verschaffing van lang 
risicodragendd kapitaal was bij de banken nog geen ruimte. Ten eerste hadden de banken geen 
langee termijn passiva ter beschikking, doordat de Nederlandse spaargelden voor het grootste 
deell  in efïectenbeleggingen of in de prolongatiemarkt werden geïnvesteerd (bijna 65 miljoen 
aann spaargelden bij de banken, naar schatting 400 miljoen gulden op de prolongatiemarkt, zie 
paragraaff  4.1.3 en 4.2.4). Om de liquiditeit van de - direct opvraagbare - passiva te kunnen 
blijvenn garanderen, konden banken zich niet veroorloven lang krediet te verlenen. Een andere 
beperkingg was het gebrek aan expertise bij de banken om de voor een lange termijn lening 
noodzakelijkee kredietwaardigheid te taxeren (zie par. 4.2.3). Dit gebrek aan ervaring was 
wellichtt te wijten aan het nog spaarzame contact met het bedrijfsleven. De banken waren noch 
toegerust,, noch gespecialiseerd om lange leningen te verschaffen. De industriefinancieringen 
diee zij wel hadden ondernomen in de jaren zestig en zeventig waren in het algemeen geen 
success geweest. Bemiddeling bij een publieke emissie konden de Nederlandse banken wel 
verlenen.. De waardering van de firma Van den Bergh zou echter moeten worden gebaseerd op 
hunn handelswijze en niet op hun activa. In Nederland was het nog ongebruikelijk om bedrijven 
bijj  een emissie of overname te waarderen op basis van potentie en verwachtingen in plaats van 
opp de liquidatiewaarde van de activa (wat in de Nederlandse prospectussen toch "marktwaarde" 
werdd genoemd); zie bijvoorbeeld het advies van Henry van den Bergh aan Anton Philips naar 
aanleidingg van een advies van Roelvink van de Twentsche Bank. De banken blijven betrokken 
bijj  de firma maar voor een zeer specifieke taak: ondersteuning van de betalingen en het 
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handelskrediet.. Van den Bergh emitteerde onzes inziens dus in Londen omdat de broers 
verwachttenn dat de kapitalisatie van goodwill in die markt het hoogste zou zijn. 

6.44 Ondersteuning voor  theoretische inzichten 

Ookk deze case willen wij benutten om moderne theoretische inzichten te kunnen nuanceren en 
omm de werkelijke toegevoegde waarde van bancaire financiering te achterhalen. De uitkomst 
vann deze case is tegengesteld aan de uitkomst van de vorige: Van den Bergh bleek zijn banken 
voorr slechts een zeer beperkt deel van zijn financieringen nodig te hebben op het moment dat de 
firmafirma zelf een voldoende goede reputatie had om directe financiering te verkrijgen. De meest 
voorr de hand liggende vragen die de case oproept, worden kort beantwoord in paragraaf 6.4.1. 
Dee toegevoegde waarde van de bank zal moeten volgen uit de kostenverlaging en de vergroting 
vann beschikbaarheid van vermogen. De inzichten in deel 1 doen een uitspraak over de mate 
waarinn banken de verschillende kosten van externe financiering kunnen verlagen en de mate 
waarinn banken de beschikbaarheid van extern vermogen kunnen vergroten. In paragraaf 6.4.2 
behandelenn wij de kosten en de beschikbaarheid van vermogen afzonderlijk. Vervolgens 
kunnenn wij in 6.4.3 herleiden welke theoretische inzichten meer of minder worden ondersteund. 

6.4.11 Opvallende aspecten 

Dee meest voor de hand liggende vragen worden hieronder kort beantwoord. De toegevoegde 
waardee van de banken voor Van den Bergh wordt aan de hand van de theoretische inzichten uit 
deell  1 beoordeeld in paragraaf 6.4.2. 

WaaromWaarom had Van den Bergh ineens zoveel extern permanent kapitaal nodig? Welke 
veranderingverandering of expansie in de activiteiten lag ten grondslag aan de verandering in het 
financieringsbeleid? financieringsbeleid? 
Tott 1895 was elke expansie in de firma altijd intern gefinancierd (par. 6.2.2). De lopende 
rekeningenn bij de Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank kenden feitelijk geen kredietlimiet 
maarr zij waren wel onmiddellijk opvraagbaar voor de banken (par. 6.2.2, tabellen 6.3 t/m 6.6). 
Toenn de jaren negentig een goed vooruitzicht boden aan de margarine-industrie werd de eerste 
grotee expansie met de fabriek in Kleef op de oude manier gefinancierd (appendix balans Van 
denn Bergh vanaf 1895). De broers hadden het roer van hun vader echter niet zonder 
enthousiasmee overgenomen. Zij hadden expansieplannen die een veelvoud vormden van de 
investeringenn die zij tot dan toe gewend waren (zie ook appendix verslagen 
aandeelhoudersvergaderingen).. Behalve in meer margarinefabrieken besloten zij zich te 
begevenn op markten van gelieerde producten of bijproducten: gecondenseerde melk, bacon en 
zeep.. De margarine-industrie werd een volwassen industrie, waar de concurrentie sterk toenam. 
Omm op de toekomst voorbereid te zijn waren investeringen nodig, waarvoor nog onvoldoende 
internn kapitaal was gespaard. De sector kende echter een enorme concurrentie en Van den 
Berghh was niet de enige met expansieplannen (par. 3.1). Een overweging van permanente 
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kapitaalbeschikbaarheidd en de laagst mogelijke vermogenskosten voor de langere termijn is 
juistt op zo'n moment te verwachten. Op korte termijn aflosbare leningen waren in dit opzicht 
niett het geëigende instrument, omdat het niet permanent aan de firma verbonden was en de 
kostenn ervan niet bekend waren voor de langere termijn. Lang extern kapitaal was de enige 
geëigendee financieringsvorm bij de nieuwe plannen. 

WaaromWaarom zochten zij dat kapitaal in de markt en niet bij hun banken? 
Vann den Bergh kon van de banken zoveel krediet krijgen als de firma wilde. Lange termijn 
bankkrediett was echter onmogelijk. Een mogelijke, maar uitzonderlijke financiering voor de 
langeree termijn zou zijn gekoppeld aan onderpanden in de vorm van vaste activa. Voor deze 
expansiee kon Van den Bergh echter geen onderpand in de vorm van vaste activa geven; 
onderpandd in de vorm van claims op toekomstig inkomen was voor de banken niet acceptabel. 
Eenn andere factor was de staat van ontwikkeling in de margarine-industrie; die volwassen was 
geworden,, de gebruikte technieken konden worden uitgelegd aan het grote publiek en de 
informatiee over markt- en bedrijfsontwikkelingen werd publiceerbaar. De waarde die het 
beleggendd publiek toekende aan de marktpositie en vooruitzichten van Van den Bergh kon niet 
tee gelde worden gemaakt met bankleningen, wel met aandelenkapitaal. Van den Bergh had 
derhalvee geen andere keus dan marktfinanciering. 

WaaromWaarom emitteerden zij preferent kapitaal? 
Vann den Bergh ging mee met de ontwikkeling in de kapitaalmarkt, waar de populariteit van 
preferentee aandelen groeiende was (par. 4.1.2). De beleggers zouden mede risico dragen, wat 
Vann den Bergh wilde. Van den Bergh zou zeker 6% per jaar aan de beleggers vergoeden, wat 
hett instrument voor beleggers aantrekkelijk maakte, ook gezien het feit dat hun representanten 
inn de directie zouden deelnemen. De populariteit van het instrument maakte bovendien een 
vergelijkingg mogelijk met andere preferente aandelen op de markt, wat de prijsvorming 
verbeterde.. Voor een firma als deze kon preferent aandelenkapitaal een substituut voor 
bankleningenn zijn, zeker als representanten van de aandeelhouders ook in de directie 
participeerden. . 

WaaromWaarom emitteerden zij in Londen en niet in Amsterdam? 
Eenn grote emissie van preferent aandelenkapitaal was ook in Nederland mogelijk geweest. 
Diversee huizen waren actief in het begeleiden van dergelijke emissies. Banken beheerden 
daarnaastt internationale syndicaten waarin een dergelijke emissie had kunnen worden 
geabsorbeerd,, hoewel het niet zonder meer aan te nemen is dat Van den Bergh daarvoor in 
aanmerkingg kwam. De syndicaten waren veelal internationaal, en Van den Bergh was buiten 
Engeland,, Nederland en Duitsland nog niet zo bekend als bijvoorbeeld Koninklijke Olie, dat 
zichh financierde met dergelijke syndicaten. Het kan zijn dat in Londen meer firma's preferent 
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aandelenkapitaall  emitteerden dan in Nederland, wat de prijsvorming van het aandeel Van den 
Berghh ten goede zou komen. 

Wilsonn meent dat Van den Berghs afzetmarkt voor 90% in Engeland lag (Wilson 1984, 76). De 
broerss Jacob en Henry gingen naar Engeland in 1867 resp. 1869. Zij hadden de feitelijke leiding 
inn de jaren negentig en London was hun thuisbasis. De opbrengstvooruitzichten kwamen vooral 
vann de Engelse verkooporganisatie Van den Bergh Brothers. Jacob en Henry waren gewend aan 
dee Engelse markt en inmiddels bekende burgers in Londen. Financieringen in Nederland 
stondenn op naam van vader Simon van den Bergh, die in 1868 uitstel van betaling had 
gevraagd.. Henry en Jacob hadden sinds hun komst in Engeland alleen succes gehad. Van den 
Berghh Brothers was in Engeland marktleider, in Nederland niet. Hoewel de broers Samuel, 
Arnoldd en Isaac op het continent hun stem hadden, is het alleszins begrijpelijk de voor expansie-
investeringenn noodzakelijke markt-financiering te zoeken in het land waar het succes het 
grootstee is en voor Van den Bergh was dat in Engeland. Londen had bovendien niets van doen 
mett de (beschadigde) reputatie van vader Simon, terwijl dit in Amsterdam en Rotterdam wel 
kann hebben gespeeld. Het advies van Henry van den Bergh aan Anton Philips wijst ook op het 
belangg van de kapitalisatie van goodwill. In Nederland was dit nog niet gebruikelijk. 

Daarnaastt was de markt in London groter en meer liquide (vgl. par. 4.1.2, Boissevain 1889), en 
misschienn beter toegerust voor de verspreiding van publieke informatie dan Amsterdam. 
Bovendienn was de concurrentie onder intermediairs er groter, waardoor de begeleidingstarieven 
err scherper waren. Verder is denkbaar dat een firma met grootse expansieplannen in Europa 
zichzelff  wilde presenteren op de grootste Europese markt. Door de emissie juist in Londen te 
plaatsen,, gaf Van den Bergh aan als Europees bedrijf te willen opereren vanuit de grootste 
Europesee markt, niet als Nederlands bedrijf dat naar Engeland exporteert. 

WelkeWelke rol hadden de banken dan? 
Dee banken kregen een expliciete taak van Van den Bergh. Vóór de emissie, van 1885 tot 1895, 
haddenn zij voor flexibiliteit in de financiering gezorgd. Expansie-investeringen waren toen 
echterr klein. Na de emissie bleven zij voor flexibiliteit zorgen, maar nu gericht op de handel van 
Vann den Bergh: de betalingen van en de kredietverlening aan afnemers - feitelijk de verzorging 
vann leverancierskrediet voor de afnemers. Gezien het volledig ontbreken van 
financieringsonderhandelingenn in 1894 of 1895 met de Amsterdamsche Bank, terwijl 
verscheidenee andere faciliteiten werden gecontinueerd, hebben wij het vermoeden dat de broers 
helemaall  niet hebben geprobeerd bij of via de Nederlandse banken meer permanente 
financieringg te krijgen. Bovendien heeft de Amsterdamsche Bank medewerking verleend aan 
eenn schier ontelbaar aantal emissies, ook van de grootte van die van Van den Bergh. Een 
syndicaatt van die grootte of medewerking aan een emissie onderschreven door verscheidene 
bankenn was niet ongebruikelijk voor de Amsterdamsche Bank. Voor de Rotterdamsche Bank 
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kunnenn wij dit niet nagaan. Van den Bergh wenste echter geen lange termijn bankfinanciering; 
langg extern kapitaal wilde de firma uit de markt halen. Voor firma's met een dergelijke 
marktpositie,, die zelf doorzichtige informatie aan de beleggers konden verschaffen, konden de 
bankenn niets anders doen dan de korte termijn financiering faciliteren. 

6.4.22 De toegevoegde waarde van de betrokken financieel intermediairs 

Zoalss aangegeven in deel 1 en in paragraaf 5.4.2 zijn de kosten en de beschikbaarheid van 
externee financiering bepalend voor de keuze van een bepaalde financieringsvorm. De volgende 
kostenn kunnen worden verlaagd door de tussenkomst van een bankier: de directe kosten 
vermogenskosten,, operationele kosten, screeningkosten, monitoringkosten, bondingkosten, en 
dee indirecte kosten van onderinvestering. Als laatste is uit theoretisch oogpunt de invloed van 
reputatiess op de kosten en beschikbaarheid van financiering interessant. Theoretisch vloeien 
voordelenn in deze kosten en beschikbaarheid voort uit zowel de aard als de schaal van financieel 
intermediairs.. Door de aard van hun tussenkomst en de ervaring daarin kunnen banken 
effectieverr en efficiënter financieringszaken behandelen met behoud van vertrouwelijkheid. 
Doorr hun schaal beschikken zij over een netwerk van cliënten en financieringsmogelijkheden, 
alsookk over de mogelijkheid risico's te spreiden. Als vertrouwelijkheid echter minder belangrijk 
wordt,, als een firma zelf ook een schaal heeft die een voldoende groot netwerk van potentiële 
financierss waarborgt, of als de firma zelf in staat is risico's en onzekerheden voldoende te 
spreidenn resp. verminderen, daalt de toegevoegde waarde van intermediate door een bank voor 
dee firma. Hieronder gaan wij na in welke mate dergelijke financieringstheoretische inzichten 
wordenn ondersteund door de ervaringen van Van den Bergh. 

Vermogenskosten Vermogenskosten 
Dee vermogenskosten zouden theoretisch moeten dalen als een screening gunstiger uitvalt, 
vanwegee de lagere risicopremie die financiers toekennen aan de firma. Voor onbekende 
ondernemingenn kan de expertise van financieel intermediairs derhalve een verlaging van de 
vermogenskostenn impliceren, zoals wij zagen in hoofdstuk 5. Voor bekende ondernemingen kan 
eenn gunstig oordeel door "het publiek" zonder de tussenkomst van een financieel intermediair 
goedkoperr vermogen opleveren dan met de tussenkomst van een intermediair, omdat de 
tussenkomstt slechts extra kosten zou betekenen. Dit voordeel gaat alleen op als het publiek een 
voldoendee gunstige waardering van de firma kan uitspreken. 

Inn het decennium vóór de emissie was Van den Bergh een innovatief bedrijf dat nieuwe 
productenn en productiemethoden ontwikkelde. Externe financiering zou op problemen hebben 
kunnenn stuiten omdat Van den Bergh niet voldeed aan de risicovoorkeuren van potentiële 
financiersfinanciers - zekere vaste vergoedingen; iets dergelijks zagen wij in het vorige hoofdstuk over 
Stork.. Externe financiering was voor innovatieve bedrijven behalve in de kennissenkring slechts 
beschikbaarr door de tussenkomst van financiële intermediairs met een hoge reputatie. De 
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bankenn boden hier een uitkomst door open kredietlijnen beschikbaar te stellen voor een zeer 
hoogg bedrag, een derde van het balanstotaal. Zoals vele bedrijven financierden de banken Van 
denn Bergh met rekening courant krediet, een open kredietlijn voor onbepaalde tijd feitelijk 
zonderr maximum. Van den Bergh moest hierop 5% rente betalen. De bank achtte het 
kredietrisicoo op Van den Bergh echter nihil, gezien het gemak waarmee Van den Bergh meer 
krediett kon verkrijgen (par. 6.2.2) en getuige de vele garantstellingen voor bankkredieten van 
derden.. Dit signaal kan een positief effect hebben gehad op het handelskrediet dat Van den 
Berghh van derden kon verkrijgen. 

Inn de jaren negentig was het bedrijf volwassen geworden en had het zijn activiteiten gespreid 
overr verschillende producten binnen de bedrijfstak vetten. Het risico op een financiering van 
Vann den Bergh was derhalve laag. De tussenkomst van een bankier met een hoge reputatie zou 
inn deze periode minder noodzakelijk zijn. Kapitaal uit de markt zou derhalve goedkoper moeten 
zijnn dan bancair vermogen. De beloofde 6% op het preferente kapitaal was 1% hoger dan de 5% 
rentee op het bankkrediet. Dit zou kunnen worden verklaard uit het lange termijn karakter van de 
financiering,, het eigendomskarakter en de inherente risico-component. Afgezien van de 
beschikbaarheidd van bankkrediet en uitsluitend kijkend naar vermogenskosten kan de afweging 
bankk of markt niet zijn gebaseerd op dit verschil tussen 5% en (minimaal) 6%. 

OperationeleOperationele kosten 
Operationelee kosten van een financiële transactie zouden moeten dalen als een onderneming 
kann profiteren van de schaalvoordelen van een bank. Operationele kosten bestaan onder meer 
uitt kosten voor communicatie, administratie en eventuele reiskosten van de betrokkenen. Tot 
18855 hadden crediteuren te maken met vader Simon als eindverantwoordelijke voor de firma, 
diee in Oss verbleef. Vanaf 1885 communiceerden de banken met de broers, van wie er drie in 
Nederlandd verbleven en twee in Engeland. Het beslissingscentrum van de firma Van den Bergh 
lagg in Londen. Dit maakte communicatie kostbaarder. Omdat een groot deel van de handel via 
Londenn liep, werd ook City Bank in Londen ingeschakeld. City Bank had de operationele 
kostenn van externe financiering voor Van den Bergh kunnen verlagen maar Van den Bergh 
schakeldee ook City Bank niet in voor de expansiefinanciering. Van den Bergh maakte dus geen 
gebruikk van de schaalvoordelen van zijn banken door ze in te schakelen voor het vinden en 
beherenn van externe financiering. 

Alss operationele kosten van een emissie kunnen daarnaast de emissiekosten worden gerekend, 
bestaandee uit bemiddelingskosten, prospectuskosten, etcetera. Deze emissiekosten waren in 
Londenn naar verwachting lager dan in Amsterdam, doordat er meer partijen meespeelden en de 
concurrentiee er hoger was. Feitelijke kosten hiervan hebben wij echter niet gevonden. 
Resumerend:: operationele kosten vormden wel een reden in Londen te emitteren maar hadden 
geenn doorslaggevende betekenis in de afweging bank of markt. 
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Screeningkosten Screeningkosten 
Dee kosten van het doorlichten van een onderneming voordat een financier vermogen verschaft, 
zoudenn door de tussenkomst van een bank theoretisch dalen door voordelen uit schaal en 
ervaring. . 

Vann de screeningkosten bij de emissie zouden wij verwachten dat die bij de Nederlandse 
bankenn lager zouden zijn dan in Engeland, doordat de Nederlandse banken reeds tien resp. vijf 
jaarr een kredietrelatie met de firma hadden. Wij hebben echter weinig prospectussen gezien die 
doorr Nederlandse banken zijn gemaakt; prospectussen werden meer door de effectenhuizen 
opgesteld.. In het geval van de effectenhuizen verwachten wij, zoals gezegd, dat de tarieven in 
Londenn lager waren dan in Amsterdam, omdat de markt er groter was en er meer concurrentie 
heerste.. Wij kunnen echter niet staven hoe hoog de tarieven waren. 

Voorr de verzameling van permanent extern kapitaal zou Van den Bergh geheel zelfstandig de 
marktt hebben kunnen betreden. De firma kende de beleggers echter niet. Ervaring met de 
publicatiee van bedrijfsgegevens ten behoeve van de financiers had de firma ook niet. De 
publicatiee van informatie in de kranten was in Nederland even gemakkelijk als in Engeland. Wij 
gelovenn niet dat de verspreiding van deze informatie in Engeland breder is geweest dan in 
Nederland:: ook Nederland kende in het toen heersende liberale klimaat vele economisch 
georiënteerdee kranten. Voor het eerste contact met het publiek en de prospectus schakelde de 
firmaa intermediairs in: enkele effectenhuizen die het beleggerspubliek in Londen wel kenden en 
diee het vertrouwen van het publiek hadden. In later jaren bij volgende emissies zou Van den 
Berghh opnieuw intermediairs inschakelen, "omdat dat notering ter beurze eenvoudiger maakt" 
(Henryy van den Bergh in aandeelhoudersvergadering, UHA PS VBF/2/1/1). De screening door 
intermediairss verhoogde derhalve wel de beschikbaarheid van vermogen maar verlaagde niet de 
kostenn ervan. 

Monitoringkosten Monitoringkosten 
Dee kosten van het toezicht op een firma zouden door de tussenkomst van een bank theoretisch 
moetenn dalen vanwege schaalvoordelen en vanwege de aard van de financieringsrelatie. De 
bankk zou bij machte zijn de lening weer op te vragen, waardoor de ondernemer niet geneigd zal 
zijnn de verschafte fondsen onverstandig te alloceren. 

Inn de tijd dat Van den Bergh nog niet zo sterk en bekend was had het een bank nodig, zowel 
voorr de noodzakelijke financiering als voor het opbouwen van een goede naam. Wij weten 
echterr niet of de communicatie werkelijk zo intensief was als de theorie hier vereist. Naarmate 
dee firma Van den Bergh zelf een sterke reputatie opbouwde, verminderde de noodzaak van de 
steunn van een bank. Toen bovendien de korte termijn flexibiliteit binnen de firma kon worden 
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geregeld,, was er geen behoefte meer aan een bank. De informatie voor de financiers kon Van 
denn Bergh zelf gaan verschaffen toen het productieproces zich had ontwikkeld uit de 
pioniersfasee naar een volwassen fase. Relaties met andere financiers, zowel permanente als 
kortee termijn financiers na 1895, onderhield de firma zelf. Informatie werd direct aan hen 
verschaft,, vertrouwelijkheid was in de jaren negentig minder noodzakelijk dan in de jaren 
zeventigg en tachtig. Feedback kreeg Van den Bergh liever direct van zijn financiers dan van de 
banken.. De vertegenwoordiging van de aandeelhouders in de directie betekende in dit geval wel 
eenn groot operationeel kostenvoordeel uit concentratie bij gedelegeerde toezichthouders. 

Amsterdamschee Bank hield tijdens de kredietrelatie nauwelijks toezicht op Van den Bergh, wel 
opp enkele andere debiteuren. Het zou kunnen zijn dat de meest oppervlakkige informatie over 
dee firma reeds aangaf dat verder toezicht niet nodig was (betalingsgedrag, overige benutte 
faciliteitenn zoals verzekeringen en portefeuillebeheer). Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche 
Bankk waren grote banken in de Nederlandse financiële sector, waar zij een naam hoog te 
houdenn hadden. De firma Van den Bergh had dergelijke sterke banken wellicht aanvankelijk 
nodig.. In de jaren negentig werd de reputatie van de firma Van den Bergh net zo sterk als die 
vann de banken. Voor het beleggend publiek maakte het niet uit of zij van de banken kregen 
uitbetaaldd of van Van den Bergh, omdat een terugbetaling van beide partijen voldoende zeker 
was. . 

Dee relaties die Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank aangingen, waren weliswaar bedoeld 
alss lange termijn relaties, maar onderhevig aan strakke principes. Het hoogste principe van 
beidee banken was liquiditeit. Kredieten moesten te allen tijde gemakkelijk kunnen worden 
geliquideerd.. Dit principe heeft relaties tussen banken en industriële bedrijven lange tijd 
belemmerd.. Het maakte een relatie met deze banken kostbaarder dan de ondernemers voor 
wenselijkk hielden. Gezien de onderhandelingen met Jurgens rond 1905 stond Van den Bergh 
eenn stroef onderhandelingsproces te wachten. Van den Bergh heeft zich niet afgevraagd of dit 
process de relatie waard was: het prefereerde directe relaties met financiers. Het had de bancaire 
relatiee niet nodig om de financiers te verzekeren van voldoende vergoeding. De deelname van 
dee twee aandeelhoudersvertegenwoordigers in de directie was ook hier een oplossing voor een 
mogelijkk noodzakelijke invloed op het gedrag van de executive directors. Edbury en Praed 
vervuldenn inderdaad de rol van "tijdig ingrijper" ten behoeve van alle financiers. Van den Bergh 
profiteerdee dus wel van gedelegeerd toezicht maar gaf deze taak niet aan de banken. 

Bondingkosten Bondingkosten 
Theoretischh zouden de kosten van het geven van garanties en het afleveren van rapportages om 
dee financier ervan te verzekeren dat zijn geld renderend wordt benut, moeten dalen als een bank 
tussenbeidee komt. De bank zou door haar langdurige relaties met cliënten in de loop der tijd 
minderr kosten hoeven te maken om zichzelf en haar cliënten ervan te verzekeren dat middelen 
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productieff  worden aangewend. Omdat wij te weinig weten van de communicatie tussen de 
firmaa en de banken tijdens hun financieringsrelatie kunnen we niet zeggen of het contact met de 
bankenn minder bondingkosten vergde dan direct contact met financiers. De rapportage aan de 
beleggerss - indien nodig — ging feitelijk via Sir Praed en Lord Edbury, die wat dit betreft een 
groott kostenvoordeel bewerkstelligden. Van den Bergh benutte dus wel financieel intermediairs 
voorr de rapportage aan beleggers maar deze intermediairs waren geen Nederlandse banken. 

Onderinvestering Onderinvestering 
Theoretischh zouden banken door hun langdurige relatie met ondernemers kunnen voorkomen 
datt rendabele projecten niet zouden worden uitgevoerd, doordat bij de screening van een 
dergelijkk project onvoldoende informatie beschikbaar is over de verwachte resultaten. Bankiers 
zoudenn de kwaliteit van ondernemers op den duur beter kunnen beoordelen, zodat hun 
screeningg van nieuwe projecten verschilt van een willekeurige andere partij in de 
vermogensmarkt.. Als Van den Bergh alleen de Nederlandse banken als financieringsalternatief 
hadd gehad, waren de industriële expansies er nooit gekomen. De banken waren in die tijd 
gebondenn aan principes van liquiditeit en laag risico. Onderinvestering werd juist voorkomen 
doordatt Van den Bergh de markt op kon gaan. Aan de andere kant was het blanco krediet van 
dee banken wel een signaal van vertrouwen in het bedrijf. Wij menen echter niet dat de beleggers 
inn Londen dit signaal hebben gebruikt. De banken hebben dus niet bijgedragen aan 
verminderingg van het risico van onderinvestering. 

InvloedInvloed van reputaties 
Theoretischh verlaagt een goede reputatie van een ondernemer of een intermediair de kosten van 
externee financiering, doordat beleggers de firma minder premie voor onzekerheid zouden 
rekenen.. De reputatie van een intermediair beïnvloedt het oordeel door de beleggers over de 
kwaliteitt van de screening, de monitoring en de gemaakte beloftes. Uiteindelijk beïnvloedt de 
reputatiee van de intermediair dus de totale vermogenskosten voor een ondernemer als de 
ondernemerr zelf nog onvoldoende reputatie heeft opgebouwd. Het gebrek aan reputatie van de 
ondernemerr in de markt geeft de intermediair echter ook meer macht naarmate de intermediair 
dee ondernemer beter leert kennen en de ondernemer dat oordeel nergens anders in de markt kan 
krijgen.. Het gevaar dat de intermediair misbruik zal maken van deze machtspositie vermindert 
naarmatee de intermediair zelf een goede reputatie heeft. Theoretisch laveert het effect van de 
reputatiee en de exclusieve positie van de intermediair tussen een positief effect van een lagere 
onzekerheidspremiee in de markt en een negatief effect van de informatievalstrik waar de 
ondernemerr in terecht kan komen. Als de ondernemer daarentegen wel in staat is zijn reputatie 
aann de markt duidelijk te maken, kan de ondernemer zich onafhankelijker opstellen van de 
intermediair,, of zelfs zonder de intermediair externe financiering aantrekken. 
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Bijj  Van den Bergh zien wij een geleidelijke ontwikkeling van een innovatief bedrijf naar een 
volwassenn bedrijf, dat het publiek van het succes van zijn bedrijfsactiviteiten kan overtuigen. 
Dee ontwikkeling van Van den Berghs eigen reputatie opende de mogelijkheid voor externe 
financieringg uit de markt. De reputatie van de banken heeft onzes inziens nooit invloed gehad 
opp de overige financiering, gezien de expliciete rol die de bancaire financiering in het bedrijf 
had,, zowel vóór als na de emissie. Voor de emissie diende bancaire financiering voor 
flexibiliteitt in het werkkapitaal, na de emissie dienden de banken voor flexibiliteit in betalingen 
doorr afnemers. Het theoretische reputatie-argument is in deze case dus zeker van toepassing, en 
well  op de mate waarin Van den Bergh toegang had tot marktfïnanciering. 

BeschikbaarheidBeschikbaarheid van vermogen 
Theoretischh stijgt de beschikbaarheid van vermogen voor ondernemers door de tussenkomst 
doorr bankiers, doordat de bankiers een deel van de onzekerheid bij beleggers wegnemen. 
Evenalss bij het voorgaande reputatie-argument geldt ook hier dat de banken bij Van den Bergh 
geenn rol hebben gespeeld bij het verlagen van onzekerheid bij beleggers. De afgevaardigden 
vann de underwriting effectenhuizen hebben wel bijgedragen aan de verhoging van 
vermogensbeschikbaarheid,, mede daar Van den Bergh later zegt dat zij "notering ter beurze 
vergemakkelijken".. De beleggers moeten de participatie van de afgevaardigden wel als positief 
hebbenn ervaren. Wij kunnen dus concluderen dat financieel intermediairs de 
vermogensbeschikbaarhiedd voor Van den Bergh hebben verhoogd maar dat zij geen banken 
waren. . 

6.4.33 Ondersteuning voor  de theoretische inzichten 

Opp basis van de voorgaande beschrijvingen kunnen we concluderen dat een aantal inzichten 

ondersteuningg vindt in deze case en dat andere inzichten kunnen worden genuanceerd met deze 

case. . 

Hett eerste inzicht van schaalvoordelen in operationele kosten wordt wel ondersteund door de 
betrokkenheidd van de gedelegeerden van de beleggers in de directie van Van den Bergh maar 
niett waar het gaat om de banken als zodanig. De tussenkomst van een deskundig intermediair 
betekendee een voordeel in de zin van specialisme en dus interpretatie van informatie alsook een 
efficiëntievoordeel.. Voor dit voordeel was het echter niet noodzakelijk dat de werkgevers van 
dezee heren - de effectenhuizen Panmure Gordon, Hill & Co en Pirn, Vaughan & Co. - ook zelf 
vermogenn verschaften. 

Hett tweede inzicht over de verlaging van kosten door ex-ante informatie-asymmetrie kan door 
dezee case niet worden ondersteund, omdat bij deze financieringsoperatie alle relevante 
informatiee publiek was. De informatie over de fabriek, de productie, de handel en de 
marktvooruitzichtenn konden worden gepubliceerd en wel zodanig dat het publiek het kon 
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begrijpenn (zie ook de appendix "Aandeelhouders-vergaderingen", waarin verslagen uit de 
Financiall  Times zijn opgenomen). Gespecialiseerde intermediairs konden hier geen waarde 
toevoegen. . 

Hett derde inzicht van kostenvoordelen uit de delegatie van toezicht en de concentratie van 
rapporteringg vindt wel ondersteuning in deze case (stelling 3 a en 3b). De betrokkenheid van 
Edburyy en Praed was zelfs essentieel voor het vertrouwen van de beleggers. Doordat Van den 
Berghss hoofdkantoor in Londen lag, was deelname door Nederlandse banken praktisch 
moeilijk.. Wij kunnen ons voorstellen dat bij een dergelijke constructie in Nederland wel 
bankierss van voldoende reputatie waren betrokken (na 1900 zouden bancaire commissarissen 
normaall  worden). De desbetreffende intermediairs hoefden echter niet zelf tegenpartij te 
wordenn van de beleggers (stelling 3c), omdat de onzekerheid bij beleggers in dit geval laag was: 
dee verschafte informatie was duidelijk genoeg. 

Hett vierde inzicht over de positieve invloed van reputatie op de vermogenskosten van een 
ondernemingg wordt in die zin ondersteund dat de firma Van den Bergh inderdaad met haar 
reputatiee deze gunstige financiering kon verkrijgen. De reputatie van de underwriters heeft 
invloedd gehad maar was niet doorslaggevend, het "maakte notering ter beurze eenvoudiger" 
(aandeelhoudersvergaderingg 1897). Omdat Van den Bergh zelf in de markt voldoende reputatie 
had,, was de tussenkomst van de banken niet meer nodig. 

Resumerend:Resumerend: Positieve bijdrage 
Dee studie naar de relatie tussen de firma Van den Bergh en haar financiers laat zien dat de 
specialistischee kennis van banken een katalysator kan zijn bij grootschalige 
financieringsoperaties,, zowel door kennis van verschillende firma's als van hun netwerk van 
vermogendee cliënten. De kennis die de Nederlandse banken hadden over de gewenste 
financieringg was echter nog ontoereikend; Ebury en Praed werden namens de Engelse 
underwriterss ingezet, die meer ervaring hadden met industriële emissies. Met name het toezicht 
opp de Van den Bergh broers was een bijdrage van deze intermediairs. Het toezicht van de 
Amsterdamschee Bank was altijd nihil geweest, maar was blijkbaar ook niet noodzakelijk. De 
verschaffingg van blanco krediet door de Nederlandse banken betekende wel de opheffing van 
Simonn van den Berghs slechte naam na het faillissement in 1868. Dat signaal verloor zijn 
waardee zodra Van den Bergh zelf zijn reputatie in de markt had opgebouwd. Resumerend 
verlaagdenn de intermediairs in Londen voor Van den Bergh de operationele kosten, de 
screeningkosten,, de monitoringkosten en de bondingkosten, maar de feitelijke verschaffing van 
vermogenn was voor deze voordelen niet noodzakelijk. De Nederlandse banken verlaagden 
voorall  de transformatiekosten bij de betalingen. 
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NegatieveNegatieve bijdrage 
Dee banken bleven een vinger aan de pols houden om de liquiditeit van de verleende kredieten te 
bewaken.. Dit zou lange termijn investeringen hebben kunnen beperken in periodes waarin 
internee financiering niet voldeed en de reputatie van Van den Bergh nog onvoldoende sterk was. 

GeenGeen bijdrage waar wel verwacht 
Ookk uit deze case blijkt dat de schaal van de banken er niet toe doet. Voldoende grote schaal is 
uitt het oogpunt van efficiëntie een voorwaarde, maar het voordeel stijgt niet met een grotere 
schaal.. Risicodiversificatie door de banken is in deze case voor de beleggers ook geen 
overwegingg geweest. 

RichtingRichting voor theoretisch onderzoek 
Dezee case wijst ons op het belang van onderzoek naar het comparatieve voordeel van banken 
tenn opzichte van andere dienstverleners in de financiële sector - vooral wat betreft de waarde 
vann de toezichtsrol van banken - en naar de effecten van reputaties op vermogenskosten. 

6.55 Slotopmerkingen 

Dee Van den Bergh emissie is in het verleden door verscheidene financieel-historici 
aangevoerdd voor de stelling dat het Nederlandse financiële systeem nog niet klaar was voor 
expanderendee bedrijven. Voor wat betreft de markt kunnen wij dat slechts voor een klein deel 
onderschrijven: : 
-- Er zou onvoldoende kapitaal beschikbaar zijn voor de Nederlandse industrie. Inderdaad was 
dee Nederlandse belegger meer vertrouwd met de financiering van overheden, 
handelsondernemingenn en infra-structurele projecten. Er was echter wel voldoende kapitaal, 
getuigee de emissies die wél plaatsvonden (par. 3.2.2). 
-- De lage conjunctuur in Nederland zou een factor zijn. Deze lage conjunctuur was echter 
merkbaarr in geheel Europa inclusief Engeland, niet alleen in Nederland. 
-- Het klimaat zou ongunstig zijn voor dergelijke emissies. In Engeland was het klimaat om te 
emitterenn misschien begin jaren negentig zelfs slechter dan in Nederland. Verscheidene 
ontwikkelingenn in de bancaire sector en het toezicht door de Bank of England, waar 
persoonlijkee belangen er meer toe deden dan sectorbelangen, hadden tot de Baringcrisis van 
18900 geleid (Presnell 1968). Hiermee werd het vertrouwen in de sector en in de Engelse 
toezichthouderr ernstig aangetast. 
-- Er zouden niet genoeg intermediairs zijn toegerust om een dergelijke grote emissie te 
begeleiden.. Er waren er inderdaad weinig, doch voldoende, getuige de grote internationale 
emissiess waarvan een deel in Nederland werd geplaatst. 
Dee financiële markt had de emissie goed kunnen absorberen. Het is inderdaad de vraag of de 
Nederlandsee belegger voldoende vertrouwd was met de waardering van industriële fondsen 
omm 8 miljoen voor goodwill te willen vergoeden. 
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Voorr wat betreft de Nederlandse banken was er ook weinig aanleiding voor een achterstand. 
Dee relatie van Van den Bergh met de Nederlandse banken was tussen 1885 en 1895 niet 
anderss dan andere bankrelaties en geeft niet de indruk van slechte verhoudingen. Van den 
Berghh kreeg een hoog blanco krediet, wat getuigt van vertrouwen van de bank in de firma. De 
ervaringenn van Jurgens met Amsterdamsche Bank directeur Van Nierop duiden wel op grote 
voorzichtigheidd bij de bank, die ook bij Van den Bergh zo moet zijn overgekomen. Er waren 
echterr voldoende andere bankiers- en effectenhuizen die de emissie (mede) hadden kunnen 
begeleidenn van een firma met een dergelijke reputatie. Onzes inziens had de keuze voor 
Engelandd alles te maken met de perceptie van de beleggers op de waarde van deze margarine-
onderneming,, en niets met het financiële klimaat of de banken, ook al was de markt in 
Londenn groter. De kapitalisatie van het in activa ongrijpbare "goodwill*' zou het beste 
resultaatt geven met een aandelenemissie op de markt in Londen. 

Watt was dan de rol van de Nederlandse banken als het niet ging om de financiering van grote 
expansies?? De voorkeur dan wel de gewoonte van Nederlandse beleggers meer handels- en 
infrastructuurprojectenn te financieren dan industriële projecten vereiste van de banken extra 
inspanningg in informatieproductie over industriële ondernemingen die zij wilden (helpen) 
financieren.. Het contact met ondernemingen liep - met uitzondering van het rekening-
courantkrediet,, het rembourskrediet en het wisselkrediet - moeizaam, omdat ondernemingen 
opp de prolongatiemarkt minstens zo gunstig korte termijn leningen konden verkrijgen. 
Daardoorr hadden de banken meer tijd nodig dan collega's in de buurlanden om zich te 
bekwamenn in informatieproductie over industriële ondernemingen. De ongunstige ervaringen 
vann de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank met industriële projecten in de jaren 
zeventigg raakten slechts langzaam in de vergetelheid. Wel konden de banken rekening courant 
krediett (blanco of tegen onderpand) verlenen, wat soms grote bedragen betrof. Tegen de 
eeuwwisseling,, een paar decennia na de invoering van rekening courant- en 
depositorekeningen,, verbeterde de situatie. Met de stijgende conjunctuur kregen de banken de 
kanss zich ook toe te leggen op industriefinanciering, simpelweg doordat er meer ruimte kwam 
voorr ontwikkeling. Sterk expanderende ondernemingen waren vooralsnog aangewezen op de 
marktt voor preferente aandelen en publieke leningen, terzijde gestaan door makelaars en 
handelshuizenn en enkele moderne bankiers. 

Behalvee de keuze voor het zoeken van financiering in Engeland, die historici is blijven 
intrigeren,, is een schijnbaar verrassend en zeer belangrijk aspect van de emissie dat Van den 
Berghh zich in 1895 volledig afkeerde van bancaire financiering. Dit aspect is volgens ons 
goedd te verklaren. In 1895 was de firma naar onze mening volwassen genoeg geworden om de 
potentiëlee aandeelhouders te voorzien van behoorlijke informatie over het reilen en zeilen van 
dee onderneming. Voor ondernemingen in een pioniersfase, zoals Van den Bergh in de 
decenniaa voor 1895, was het onmogelijk dergelijke informatie aan het publiek over te 
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brengen.. Daarom had Van den Bergh aanvankelijk Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche 
Bankk nodig voor externe financiering. Zij werden in 1895 teruggeworpen op hun exclusieve 
functiee in het financiële systeem, de verzorging van het betalingsverkeer. Het doorsluizen van 
spaargeldd kon Van den Bergh verder zelf regelen. De toezichtsfunctie en het uitoefenen van 
geloofwaardigee invloed op het management kwam voor rekening van de vertegenwoordigers 
vann de preferente aandeelhouders in de directie. Een reputatie van verstandig financieel en 
investeringsbeleidd bouwde Van den Bergh zelf op; daar was op een gegeven moment geen 
steunn van een bankier van goede naam (meer) voor nodig. 

6.6.. Vergelijkin g van de cases 
Voorr Stork was de financiële begeleiding door een bank cruciaal voor het overleven en 
gezondd expanderen van de onderneming. Voor Van den Bergh waren de kredieten van 
Amsterdamschee Bank en Rotterdamsche Bank een noodzakelijke aanvulling op de interne 
financiering,financiering, totdat directe financiering mogelijk werd voor het bedrijf. De cases zijn gekozen 
vanwegee hun schijnbaar verrassende wending en juist omdat zij gevallen waren waar bancaire 
financieringfinanciering net wel of net niet meer uitmaakte. Hun financieringsproblemen waren typerend 
voorr het einde van de 19e eeuw; de gekozen oplossingen waren eerder een voorbeeld voor 
anderee financieringsarrangementen dan gemiddeld. In beide gevallen blijkt dat banken een rol 
krijgenn als startende of groeiende ondernemingen onvoldoende bekend zijn in de markt en dat 
dee rol van banken kleiner wordt als bedrijven in staat zijn directe financiering aan te trekken. 

Dee financieringsproblemen van Stork waren typerend voor de nieuwe (machine)industrie in 
dee tweede helft van de 19e eeuw. Bovendien waren de pioniers zelden meteen winstgevend; 
velee fabrieken lieten pas na 10, 20 jaar een positief saldo zien (Van Hooff, 1990, 93). De rol 
diee Mees ging spelen voor een tiental ondernemingen zoals Stork, kon echter niet door alle 
bankenn worden gespeeld. Een aantal machine-fabrieken heeft in de behoefte aan lange termijn 
financieringfinanciering toch in de markt voorzien. Ondernemingen als De Atlas, ADM en Werkspoor 
plaatstenn „publieke" obligatieleningen en later aandelen in de besloten kapitaalmarkt; de vorm 
vann commanditaire vennootschap was populair. De doelstelling van Rotterdamsche Bank en 
Amsterdamschee Bank om de bancaire dienstverlening te verruimen en tegemoet te komen aan 
dee eisen van de nieuwe, economisch liberale tijd uit zich vooral in de deelname aan 
syndicatenn en in ruime rekening courant kredieten aan grote cliënten. De oprichting van 
Heinekenn in 1873 werd mede door Rotterdamsche Bank gefinancierd. Ook aan de pionier 
Simonn van den Bergh verleende Amsterdamsche Bank een hoog blanco krediet. De rol die 
Meess speelde kan als uitzonderlijk worden beschouwd, hoewel de nieuwe banken wel een 
dergelijkee rol hadden willen spelen. 

Expansieplannenn zoals die van Van den Bergh waren er bij ondernemingen in Nederland, 
waaronderr Philips (par. 6.3.2). Zolang de expansie geleidelijk ging, kon een beroep worden 
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gedaann op de banken, maar ook op alternatieven in de geldmarkt, als een firma een goede 
reputatiee had of onderpand. Voor grote expansies, zoals die van 11,4 miljoen gulden bij Van 
denn Bergh in 1895, konden de banken zelf niet voldoende in de financieringsbehoefte 
voorzien;; zij konden wel emissies begeleiden en syndicaten bouwen. Dit gold voor Mees 
evenzeerr als voor de andere banken. De groei van Stork ging gestaag; Stork werd tegen het 
eindee van de 19e eeuw zelf firmant in diverse machine-fabrieken. Stork heeft zelf niet voor de 
keuzee bank of markt gestaan. 
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Bronnenn voor  hoofdstuk 6 

Dee bronnen voor de case studie zijn te vinden in Amsterdam voor wat betreft de banken en in Rotterdam 
enn Port Sunlight (Engeland) voor materiaal over de Van den Bergh's (Margarine)Fabrieken. 

Inn het NHM-gebouw van ABN AMRO aan de Vijzelstraat in Amsterdam ligt al het materiaal van de 
Amsterdamschee Bank, alsook alle jaarverslagen van de banken die zijn opgenomen in het concern. De 
Stichtingg ABN AMRO Historisch Archief (verder: AAA) aan de Vijzelstraat verzamelt, inventariseert en 
registreertt al het bewaarde materiaal van alle banken die ooit in het concern zijn opgenomen.14 Het 
beschiktt over de inventarislijsten van alle archieven; het materiaal is verspreid bewaard in de 
verscheidenee Rijks- en Gemeentearchieven in Nederland. Wij werkten samen met de concernarchivaris, 
watt het AAA gewoon is. Deze samenwerking impliceert een aanzienlijke efficiëntie-verbetering; 
bovendienn is voortdurend overleg mogelijk over de beschikbaarheid dan wel de interpretatie van het 
archiefmateriaal.15 5 

Hett Amsterdamsche Bank archief (verder: AAA, AB) is vrijwel compleet: allerhande administratie, van 
financieell  tot personeel, notulen van vergaderingen van Raden van Bestuur en van Commissarissen 
(RvC)) en van de Algemene Vergadering van Aandeel-houders (AVA) , kopieën van inkomende en 
uitgaandee correspondentie, beoordelingsrapporten, emissieprospectussen, te publiceren of gepubliceerde 
informatie,, registers van syndicaten, lijsten van deelnemingen. Wij hebben in de studie verwerkt: de 
financiëlee administratie, dat wil zeggen jaarverslagen, balansboeken, grootboeken en subgrootboeken, 
verderr notulen van de directie, de RvC (ook wel de Raad van Toezicht, naar het Duitse "Aufsichtsrat") 
enn de AVA, en dozen vol prospectussen. Hiertoe behoren tevens de stukken over de industriefinancie-
ringsdochterr van de Amsterdamsche Bank, de Finantieele Maatschappij voor Nijverheidsondernemin-
gen.. De inventaris die wij gebruikten dateert van begin 1995: een nog niet eerder op deze wijze 
geraadpleegdee inventaris. 

Hett historische materiaal van de Rotterdamsche Bank dat zich in Rotterdam bevond is geheel verloren 
gegaann met het bombardement op Rotterdam in 1940. Wat bewaard is gebleven is enige verslaglegging 
diee naar elders was verstuurd, waaronder jaarverslagen. 

Hett Nederlandse materiaal van de Van den Bergh's (Margarine)Fabrieken wordt beheerd door het 
Unileverr Historisch Archief in het Weena-gebouw en bewaard door het gemeentearchief in Rotterdam 
(UHAA WAR). Het bevat materiaal vanaf 1881. De stukken van vóór 1895 zijn fragmentarisch: 
fabrieksgegevenss van de fabriek in Oss, omzetten vanaf 1885, fragmentarische correspondentie vanaf 
1886.. Vanaf 1895 is het materiaal completer; het heeft vooral betrekking op de fabriek aan de 
Nassaukadee in Rotterdam, en de correspondentie met de andere fabrieken op het continent, of met 
overheidsinstellingen.. Ook dat materiaal is echter niet volledig: zowel het bombardement op Rotterdam 
inn 1940 als de overstroming van 1953, die ook de Nassaukade bereikte, hebben gaten geslagen in de 
oudee stukken. De laatste aantasting heeft Unilevers eigen geschiedschrijver Wilson niet gedeerd, toen hij 
eindd jaren veertig zijn onderzoek verrichtte. Sommige informatie in zijn boek is dan ook niet meer 
verifieerbaar;; wij gebruiken zijn uitspraken zo nu en dan. Verder is het aannemelijk dat in 1891 reeds 
veell  administratie is weggegooid, toen de familie naar Rotterdam verhuisde. 

Hett Engelse materiaal wordt beheerd en bewaard in The Lyceum in Port Sunlight (UHA PS). Sinds 
decemberr 1995 zijn de inventarissen van beide bewaarplaatsen samengevoegd, zodat een volledig beeld 

247 7 



iss ontstaan. De inventaris van Van den Bergh in Port Sunlight dateert van 1 december 1995; wij hebben 
eenn testversie mogen gebruiken in november 1995. Dit archief bevat volledige, gedetailleerde informati e 
vann Van den Bergh's (Margarine) Limited vanaf 1895: administratie, jaarverslagen, gepubliceerde 
informatie,, notulen van vergaderingen van de directie en van de AVA. Ongelukkigerwijs is de dagelijkse 
correspondentiee tussen de broers in Engeland met die op het continent, waarvan men alleen weet dat die 
err is geweest, geheel verloren gegaan. 

Voorr onderzoek in de Unilever-archieven is toestemming vereist van de directie van het concern. Bij 
toestemming,, welke wij mochten krijgen, wordt vervolgens samengewerkt met de concernarchivarissen 
inn Rotterdam en in Port Sunlight. Ook hier geldt dat deze samenwerking een aanzienlijke 
efficiëntieverbeteringg impliceert. 

Omdatt de administratie van zowel de banken als van Van den Bergh vrij inzichtelijk was, geven wij de 
gegevenss weer, zoals wij ze vonden. Bewijsmateriaal voor de rol van de banken vonden wij met name in 
dee notulen van beide partijen, die wij uitgebreid behandelen. 

Notulenn aandeelhoudersvergaderingen 

Opp 8 juli 1895 vergaderen de aandeelhouders voor het eerst (UHA PS VBF/2/1/1). Er was een aantal 
gewonee aandeelhouders buiten de broers, die immers "slechts" £ 450.000 van de £ 500.000 hadden 
gekregen.. Op de eerste vergadering kwamen vijf andere gewone aandeelhouders, waarvan vier van de 
familiee Van den Bergh. De eerste bijeenkomst had een formeel karakter, veel was er immers niet 
veranderdd sinds maart. 

Dee tweede gewone AVA vindt plaats op 14 oktober 1896. Hier worden directie en accountants (Price 
Waterhouse)) herkozen. Op deze dag vergaderen tevens de preferente aandeelhouders, waarvan een 
woordelijkk verslag is afgedrukt in The Financial Post van 15 oktober 1896. De gangbare opbouw van 
zo'nn vergadering was een toespraak van de voorzitter, Lord Ebury, gevolgd door vragen of opmerkingen 
vann de aanwezigen, met bijbehorende antwoorden of reacties. Op 15 oktober zegt Lord Ebury onder 
andere: : 
...we,...we, directors, have every reason to congratulate you upon the acquisition, for excellent profits remain 
toto be made. The business, moreover, has this satisfactory and by no means usual feature that instead of 
dependingdepending for its prosperity on the life and energies of a single man, it is conjointly managed by several 
memebersmemebers of the same family, who have an intimate knowledge of its requirements, and who also have a 
largelarge pecuniary interest in its welfare. 
(hijj  vervolgt over de productie van margarine en de botermarkt) (...) 
ItIt  seems thus likely that margarine will  hold its own as a profitable article of commerce (...). In its 
completecomplete form it is the backbone of this company's business, and I hope will  remain long so; but it would 
bebe incorrect to suppose that it is the only source of profit which your directors have at their disposal. (...) 
aa vast amount of milk is used, which being skimmed, is sold at an insignificant price to farmers for pig-
feedingfeeding purposes, (...) (but) milk, in condensed form, is available for human consumption (...) rapidly to 
increaseincrease the circle oftis admirers, but milk is not the only byproduct. (...) soap is the form in which this 
hithertohitherto neglected residuum can best administer to the comfort of the community and to the profit of the 
concern.concern. (Applause) (...) Your company derives considerable profit as agents. They do large trade in 
bacon,bacon, butter, and lard, so that upon the whole I think it may be said that the business, as established, is 
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movingmoving on comprehensive lines with entire regard to the virtue of the principle that it is well to have 
moremore than one string to your bow. (Applause.) 
Watt dus werd gezegd is dat het bedrijf zijn activiteiten zou gaan diversifiëren, dat het behalve 
margarineproductiee en handel in boter en bacon, tevens gecondenseerde melk, zeep en bacon zou gaan 
produceren.. Hierop wordt gereageerd met de vraag of de naam van de company dan niet moet worden 
gewijzigd.. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Tegen het einde van de vergadering zegt mister 
Praed:: I cannot imagine a better security for money paying so high a rate of interest as 6 per cent, and I 
maymay go further than that and say that I know of a great many securities that pay a very much lower rate 
ofof interest which are not to my mind nearly so secure as Van den Bergh 's preference shares. (Applause.) 

Opp 12 april 1897 besluit ook de gewone AVA dat de naam moet veranderd van Van den Bergh's 
Margarinee Limited in Van den Berghs Limited. In de statuten wordt simpelweg overal het woord 
"margarine""  - voor zover deel van de bedrijfsnaam - doorgestreept. De kranten en de relaties krijgen een 
persbericht. . 

Opp 12 april 1897 vergaderen ook de preferente aandeelhouders: A general meeting of preference 
shareholdersshareholders of Van den Bergh 's Margarine Ltd was held yesterday at Wincester House, meldt de krant. 
Dee naam zal inderdaad worden veranderd, waarop een toelichting volgt over de nieuwe melkfabriek in 
Rotterdam.. Lord Ebury merkt op: ...possibly they ran some risk in entering upon this venture without 
previouslypreviously spending a good deal of money in advertising. Met "they" worden de managing directors 
bedoeld,, de broers. Er volgt een rechtvaardiging voor gevoerd bedrijfsbeleid. Ter geruststelling wordt 
vervolgd:: Already when the business was taken over Messrs Van den Bergh had on their books an army 
ofof 100.000 customers, and that army has since been reinforced by fully 6.000 more. (Applause.) With 
fourfour factories running at full steam and seven branches to distirbute their produce, our managing 
directorsdirectors can afford to work at a small rate of profit upon individual transactions; 
Dann volgt een ander onderwerp: de marktwaarde van de aandelen. Dat de aandelen niet zijn 
ondergewaardeerdd geloven de aandeelhouders wel, en "in the streef' stijgt de waarde voortdurend, maar 
dee waarde zou nog meer stijgen als het aandeel werd genoteerd op de beurs in Londen: meer 
verhandelbaarheidd heeft immers ook waarde. At the last meeting, though, perhaps, I was stepping 
beyondbeyond my legitimate province, I remember venturing an opinion that if your shares were neglected by 
thethe public, it was because they were comparatively little known, the Stock Exchange quotation having 
beenbeen so recently granted, and I have consequently observed with pleasure their gradual and steady rise; 
andand as persons who desire a reasonable interest for their money are beginning to turn towards industrial 
securitiessecurities not surrounded with all the risks attaching to others that have been more popular, it would not 
surprisesurprise me at all if less than 5 per cent, which is about what your shares at their present price, were 
acceptedaccepted as a return upon an investment hedged in by so many safeguards, not the least of which, I hope, 
isis the jealousy with which it is watched by my colleague and friend Mr. Praed and myself, who are your 
specialspecial representatives on the board. 

Opp 18 april 1898 worden de twee vergaderingen samengevoegd: By the constitution of this company, 
whichwhich in my view, is very just to all parties concerned, distinctive privileges are assigned to the 
preferencepreference and ordibary shareholders respectively, but as there is happily no conflict in their claims, and 
whatwhat is interesting to the one will  presumably be interesting to the other, we thought that the most 
convenientconvenient course would be to bring the respective classes together in a general meeting, although when 
wewe come to the motions which represent business in its practical form, distinctions will  have to be made. 
Lordd Ebury gaat over op de gang van zaken die van belang is voor de eigenaren. Het bedrijf is in 1897 
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begonnenn met een scherp prijsbeleid, dat de winst heeft gedrukt. Your managing directors, being men of 
commoncommon sense, would not gratuitously engage in any suicidal policy, but, finding strife forced upon 
them,them, they entered into it with a firm resolution to maintain the company's position in the market. Er is 
bijgevolgg ook meer kort kapitaal nodig geweest, die is verstrekt door de broers zelf: The item in the 
balancebalance sheet which appears to be most likely to attract attention is that under the heading of "Advances 
byby managing directors". When the company was in process of formation, it occurred to me that if the 
businessbusiness increased the sum provided for working capital might prove inadequate, and a clause was 
addedadded tot the agreement between the company and the vendors which bound Messrs. Van den Bergh in 
thatthat event to furnish additional sums for that purpose. The contingency which was foreseen has actually 
occurred.occurred. The business has not only increased, but expanded in various directions, and Messrs. Van den 
BerghBergh have advanced this sum in accordance with the provisions of that agreement. Voor additioneel 
werkkapitaall  werd dus niet de bank ingeschakeld! Uit de zaal komt de vraag welke rente wordt gerekend 
voorr deze lening van de directeuren. Het antwoord luidt: tot £ 50.000 niets (dat was immers bij de 
overnamee afgesproken), daarboven 4%. 

Verderr komt ter sprake dat de nu verhandelbare preferente aandelen het goed doen op de beurs, en dat 
ookk de gewone aandelen nu "in the streef' een goede prijs krijgen, die tevens wordt gepubliceerd in de 
prijscouranten,, ofschoon zij nog niet zijn genoteerd. 

Opp 9 november 1898 wordt een buitengewone AVA bijeengeroepen, waarvan een woordelijk verslag in 
TheThe Financial Times verschijnt de volgende dag. Op de agenda staat een financieringsprobleem. Van den 
Berghss blijf t uitbreiden en er is meer behoefte aan lang kapitaal. De directie legt de AVA voor dit te 
doenn met een kapitaalvergroting van £200.000 in aandelen met speciale rechten, die "preferente 
aandelenn B" genoemd zullen worden ter onderscheid van de eerste preferente aandelen; hiervan zou 
£150.0000 zo spoedig mogelijk worden geëmitteerd, de overige £50.000 zou blijven liggen voor 
toekomstigee behoeften. De rechtvaardiging voor deze kapitaalsuitbreiding lag in de uiterst scherp 
gewordenn concurrentie. De juiste strategie bij deze verhoogde druk was volgens de directie: there was 
butbut one way of keeping the aggregate profit, and that was by multiplying the transactions, met andere 
woorden:: vergroting van het marktaandeel. Overige acties die reeds waren ondernomen om de 
concurrentiee het hoofd te bieden waren: To begin with, an alteration in the fiscal arrangements of 
BelgiumBelgium necessitated, for the purpose of maintaining intact the valuable connection for the sale of 
margarinemargarine formed in that country, the establishment of a factory in Brussels. At Rotterdam a factory had 
beenbeen established for the condensation of skimmed milk, and another for the manufacture of soap, while a  a 
creamery,creamery, furnished with all the latest appliances in the way of machinery, and capable of turning out 
15001500 tons of creamery butter annually, had been erected. Further, in order to secure consignments of 
bacon,bacon, the regularity of which in the past was not to be depended upon, the company has purchased a 
factoryfactory at Aarhus, Denmark, capable of treating annually from 50.000 to 60.000 hogs (...) Sinds de 
oprichtingg van Van den Bergh's Margarine Ltd waren fabrieken bijgebouwd of aangekocht in 
gecondenseerdee melk, zeep, boter en bacon. Dat rechtvaardigde al een kapitaalsverhoging, maar de 
expansieplannenn waren nog niet alle uitgevoerd: it had had been thought prudent to establish agencies in the 
mostmost important parts in Sweden, in still more important centres of Germany and at such points in 
Birmingham,Birmingham, Leeds, Newcastle and Dundee in the United Kingdom. It would, he thought (bedoeld wordt 
Lordd Ebury) be obvious to those present that these multiform features of an expanding business must 
havehave given rise to constantly increasing demands upon working capital. De uitbreidingen waren dus met 
kortt kapitaal gefinancierd, al het lange kapitaal zat al in de bestaande fabrieken; er was echt meer lang 
kapitaall  nodig. De omzetten waren met 50% gestegen en de winsten met gemiddeld 10% (want 
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scherperee prijszetting). In de vergadering van 24 november 1898 werden de respectievelijke resoluties 
overr de kapitaalsuitbreiding en de emissie met een stemming aangenomen. 

Dee resultaten over het jaar 1898 vielen echter tegen, en op de AVA van 6 mei 1899 moest de directie 
hierr verantwoording over afleggen. The Grocer's Gazette doet verslag: the year 1898 was a period of 
commercialcommercial prosperity, and insofar as the volume of business of the country is concerned your company 
hashas shared in this prosperity (.. but...) Uncertainty, of all things, being the most undesirable thing in 
trade,trade, I think it is a subject of congratulation that there is this prospect of speedy and not unsatisfactory 
legislationlegislation (er was namelijk een wettelijke beperking van margarineproductie op handen, die Van den 
Berghh had kunnen tegenhouden) It is unquestionably to be regretted that in largely increased and 
expandedexpanded business we are unable to secure the amount, let alone the rate of profit, which rewarded the 
firstfirst two years of the company's operations. (...) I have referred on more than one occasion to the fierce 
intensityintensity of competition which has developed itself in the margarine trade. (...) Anyone who is acquainted 
withwith the nature of the material which this company handles will  know that expenses of production rise 
withwith temperature, and they will  be able to form some idea of the likely influences upon profits of such an 
unparallelledunparallelled season of heat and drought as that which marked the summer and early autumn of 1898 
(...)(...) additional was a sensible item to set against the profits (...) considerable milk went wrong, which 
landedlanded the company in a considerable loss. (...) It may very naturally be asked how it happens that the 
itemitem "advances by managing directors " still stands so high a figure, but it will  be noticed, on the other 
sideside of the balance sheet, that we have, under the heading of "cash at hand and at bankers ", £76.000, 
whichwhich is available for the purpose of liquidating this account, and as, since that date, a sum very nearly 
equalequal has been paid in, the account now stands at an insignificant figure. In de financieringsbehoeften 
werdd dus weer eerst met eigen kort geld voorzien, pas in tweede instantie werd extern gezocht. Hoewel 
allee banken (Rotterdamsche, Amsterdamsche, en City Bank die inmiddels Midland Bank heette) bereid 
zullenn zijn geweest om zonder enig probleem of voorwaarde voorschotten te geven, deed Van den Bergh 
alless eerst met eigen geld. Uit de zaal kwam natuurlijk de vraag of de winst misschien toch hoger was, 
waaropp de voorzitter antwoordde dat ze alleen iets konden zeggen van reeds goedgekeurde rapporten. 
Toenn werd een onderwerp aangesneden dat jarenlang op de agenda zou blijven staan: de goodwill. 
Iemandd vroeg whether it would not be desirable to reduce the item of goodwill, rather than pay so large 
aa dividend? There was a large amount advanced by the managing directors, and he desired to know the 
raterate of interest the company paid. The chairman, in reply, said that undoubtedly the item set down in the 
balancebalance sheet for goodwill was imposing, and if it were practical to reduce it, while still paying 
considerableconsiderable dividend, he was sure that the board would be exceedingly glad to move in that direction. 
He,He, however, was afraid that if they were to take a plebiscite upon the question as to whether the 
goodwillgoodwill be written off and the dividend reduced, the shareholders would be guided by the proverb that a 
birdbird in the hand was worth two in the bush. As to the rate of interest which had been charged by the 
managingmanaging directors upon their advances he could give them a very satisfactory answer. Out of that large 
sumsum of £121.000, £80.000 had been lent without interest, and interest had only been charged upon the 
balance.balance. (Applause.) 

Blijkbaarr hadden de broers Van den Bergh voldoende geld beschikbaar, en konden zij zo de firma veel 
goedkoperr van kort kapitaal voorzien dan de banken. De goodwill-kwestie kwam niet over bij de AVA; 
eropp terugkomen veranderde echter niets aan de overtuiging van de directie dat de firma nu eenmaal 
zoveell  goodwill had. 

Inn 1899 is de winst nog lager en de omzet weer groter. Van den Bergh speelt hoog spel in de markt voor 
margarinee en is vastbesloten het grootste marktaandeel te behouden. Opnieuw is er slecht nieuws voor de 
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AVAA en opnieuw zijn financieringsproblemen initieel opgevangen met voorschotten door de Van den 
Berghh broers: 
TheThe chairman; I am afraid it would be unreasonable to expect that the report and balance sheet which 
wewe now submit will  be otherwise than disappointing and unpalatable to those who formed their estimate 
ofof this company's prospects upon the much more prosperous state which prevailed three years ago. (...) 
OurOur rivals appear to have thught that because we made large profits they could undersell us and ta the 
samesame time retain a margin of profit sufficient to satisfy their modest aspirations. But this calculation was 
foundedfounded upon the unsound premise that this company made its large profits by charging to the consumer 
aa high percentage upon cost. That never was the basis of this company's profit; our large profits were an 
aggregationaggregation of small profits resulting from a huge volume of transactions. (...) but now that 
circumstancescircumstances which have become public property through the publication of balance sheets and 
otherwiseotherwise have clearly indicated that if our rivals are cutting our throats thay are much more effectively 
cuttingcutting their own, it does seem wonderful that this suicidal policy should be persevered in. (...) Those 
whowho are fond of fine wheather - which is, I fancy, a pretty general taste- will  recall with a sense of 
personalpersonal satisfaction (...) Well, now, those periods, which contribute to the enjoyment of the world in 
general,general, are to the manufacturer of perishable goods periods of expense, of anxiety, and not infrequently 
ofof loss. (...) expenditure upon cooling materials, there ia alwys some risk and it not infrequently happens 
thatthat the manufacturee is spoiled. Er volgt uitleg over acties aangaande voorraden en grondstoffen. Dan 
wordtt een nieuw product aangekondigd, Vitello, waarvoor grote investeringen zijn gedaan voor 
advertering;; opnieuw hebben de broers Van den Bergh deze investering uit eigen zak voorgeschoten. 
Verderr wordt verteld dat de koningin van Nederland (Emma, met haar dochtertje Wilhelmina) de 
fabriekenn in Rotterdam heeft bezocht. (Hear, hear.) Als laatste vindt een discussie plaats over de 
winstverdeling.. But as to their general effect, and as to our recommendations with regard to the 
distributiondistribution of profits, I feel impelled to make two or three remarks on account of letters which I have 
receivedreceived from two gentlemen residing in Scotland, and representing preference shares. One of these 
statesstates that he altogether disapproves of the payment of any dividend upon shares until the entire 
goodwillgoodwill account is written off and liquidated. (Laughter) The other, more humane, would consider the 
positionposition of the ordinary shareholder, but only when the reserve fund amounts to £200.000; and both 
thesethese gentlemen call upon me to endorse their suggestions, because, as they say, and with perfect truth, I 
holdhold my seat at this board by favour of the preference shareholders. (...) perhaps it may ot be irrelevant 
toto point out that we are not in a majority on the board, and though in most cases the other directors have 
shownshown a most flattering deference to our views and to our opinions, it might be otherwise if our views 
andand our opinions were obviously of a very unreasonable character - a contingency which, it seems to 
me,me, would occur if we were to press either of the porposals to which I have referred. To write off an 
assetasset which has not depreciated is exceedingly unusual; (...) The obvious and right course, in my 
opinion,opinion, in such a case would be not to write off out of revenue, but to write down the capital of the 
companycompany to the extent of the depreciation. Blijkbaar was er ook in de directie over gesproken. Lord 
Eburyy geeft hier zelfs toe dat de meningen binnen de directie regelmatig verschillen, maar dat de broers 
Vann den Bergh toch altijd het laatste woord hebben. Een paar jaar later (in mei 1910) zou hij zelfs 
letterlijkk zeggen dat hij de belangen van de aandeelhouders probeert verdedigen in de directie, maar dat / 
havehave no locus standi to overrule proposals which the managing directors, being a majority at the board, 
havehave the power, and being very large holders of ordinary shares have the will, to enforce. Het voorstel 
ietss te doen aan het hoge geactiveerde bedrag aan goodwill wordt dus weer afgewezen door de directie. 
Uitt de zaal komt de reactie dat kapitaalsverlaging wellicht een goed idee is. Lord Ebury reageert dat zijn 
opmerkingg dan verkeerd is begrepen; hij had het in geen enkel opzicht als voorstel bedoeld. Verder 
vragenn de aandeelhouders of het waar is wat de kranten schrijven, dat er onderhandelingen gaande zijn 
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tussenn margarinefabrikanten om tot een prijsovereenkomst te komen en zo "zelfmoord" in de sector uit 
tee sluiten. De voorzitter zegt dat dat verre van waar is, waarop aandeelhouders reageren met "Iwish they 
were.were. " 

Dee agressieve concurrentie in de margarine markt duurt voort, en gaat zelfs zo ver dat niet alle vragen 
vann aandeelhouders meer worden beantwoord om strategische redenen; alles werd immers gepubliceerd. 
Inn 1902 verdwijnen verscheidene spelers uit de markt; Van den Berghs blijf t bij het principe van 
uitbreidenn en marktaandeel behouden of vergroten. Diverse bedrijven en fabrieken worden opgericht of 
overgenomen,, steeds weer wordt dat voorgefinancierd uit de private middelen van de Van den Bergh 
broers,, zoals onder meer The Financial News meldt op 19 mei 1903: the liberality with which the 
managingmanaging directors have, whenever it was necessary, placed their private means at the disposal of the 
company.company. De aandeelhouders zijn hierover bezorgd, omdat de operaties in wissels en korte voorschotten 
dee firma kwetsbaar maken, it behoved the shareholders to urge on the directors the utmost possible 
financialfinancial prudence. (...) it would be better that the money needed for their operations should be raised on 
debentures,debentures, rather than by short loans. Anderzijds was de prikkel voor de directeuren om het uiterste 
eruitt te halen maximaal, nu zij er zelf met zoveel eigen geld inzaten. De aandeelhouders vinden de korte 
schuldenn te hoog. Ook later, als de voorschotten van de directeuren zijn omgezet in korte bankleningen, 
vindenn ze het aandeel korte (bank-)schulden op de totale passiva te hoog (het varieerde rond de 10%; 
handelscrediteurenn tussen 15 en 20%). Er wordt geantwoord dat het aandeel korte schulden dalende is, 
datt het aandeel liquide middelen in totale activa stijgt en dat het werkkapitaal per saldo dus sterker is 
geworden.. Het lijk t wel of de aandeelhouders korte bankschulden als een zwak signaal opvatten. 

Eenn terugkomend item is de rente op de voorschotten van de directeuren; die is altijd of renteloos of 4%. 
Hett gerucht dat margarineproducenten onderhandelen komt af en toe terug. Het was echter niet in 
Engeland,, maar in Holland dat deze afspraken uiteindelijk plaatsvonden; in 1907 werden ze beslecht. 

Eenn soortgelijk verschil van mening is er over de post reserves. In de statuten was vastgelegd dat de 
reservess in solide fondsen worden belegd en zouden worden gebruikt in moeilijke tijden, bijvoorbeeld 
voorr dividendegalisatie. De directie wil voorstellen dit artikel aan te passen naar "de reserves zullen voor 
££ 100.000 beschikbaar zijn voor de aandeelhouders...etc." en het meerdere aan te wenden voor 
investeringen,, als alternatief voor de voorschotten door de directieleden zelf. De aandeelhouders zijn het 
hierr niet direct mee eens. Zij wensen het gehele bedrag aan reserves beschikbaar te houden voor zichzelf; 
nieuwee investeringen moeten worden gefinancierd met een nieuwe emissie (de tweede tranche van de 
kapitaalsuitbreidingg met preferente aandelen "B" was nog niet geëmitteerd) of met "debentures" (lange 
publiekee leningen). De bedrijfsjurist wijst erop dat de statuten tevens toelaten dat de directie alles doet in 
hett belang van het bedrijf, waaronder het verstandig gebruik van de reserves behoorde. De 
aandeelhouderss zouden juist worden gesterkt met een nieuw statuut dat in ieder geval £ 100.000 zou 
reserverenn voor alleen aandeelhoudersdoeleinden zoals dividendegalisatie. De resolutie wordt 
aangenomenn met 77% van de stemmen; er was 75% nodig. 

Inn de jaren na 1900 wordt regelmatig naar de post goodwill gevraagd, en steeds is het antwoord dat dit 
activumm nu eenmaal zoveel waard is en blijft . Typerend zijn de opmerkingen erover, die elk jaar weer op 
hetzelfdee neerkomen: the goodwill of this company amounted to £657.000, which 57% of the total paid 
upup capital and 31% more than the ordinary capital. He did not know if there was another trading 
companycompany in England in which the proportion of goodwill to capital was so great. The company, no 
doubt,doubt, had a large reserve fund and large carryforward; but instead of carrying forward £201.000, it 
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wouldwould be better finance, he thought, to carryforward only £150.000, and take £50.000 off goodwill. 
WhenWhen business was good the goodwill of the company, no doubt, was of considerable value; but if they 
gotgot into difficulties the goodwill was not at all tangible. He would very much like to impress on his 
fellow-shareholders,fellow-shareholders, and especially upon the ordinary shareholders, the necessity of pressing on the 
directorsdirectors the advisability of reducing this item considerably. De voorzitter antwoordt steevast met: / 
cannotcannot think that it is good finance to write off that which you have every reason to believe it is worth 
quitequite as much as you gave for it. En de post blijft gewoon staan. In 1906 worden de reserves zo hoog dat 
zijj  gelijk zijn aan de post goodwill. Daar kunnen de aandeelhouders mee leven. Het zou tot de fusie in 
19277 duren voordat de post verdween. 

Notulenn directievergaderingen 

Dee eerste vergadering van Van den Bergh's Margarine Limited, op 15 maart 1895, begint met de 
mededelingg dat er een bankrekening wordt geopend bij The City Bank Ltd in Londen. Over Nederland 
wordtt genoteerd: It was resolved that cheques on the Rotterdam + Amsterdam banks should be signed by 
oneone of the three following members of the company Mr Arnold van den Bergh, Mr Isaac van den Bergh 
++  Samuel van den Bergh and countersigned by Mr Cornells Meys. 

Opp 27 maart 1995 worden de documenten getekend voor de overname van het bedrijf Simon van den 
Berghh in Rotterdam en van Van den Bergh Bros in Londen, for transferring the property in Holland 
consistingconsisting of the stock ofoleo, oil, salt, butter, paper, nails, labels, debts, claims, engagements. Ook de 
schuldenn werden dus overgenomen. De eerste balans van Van den Bergh's Margarine Ltd bevat dan ook 
nogg de schulden bij de Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank. 

Opp 3 april wordt besloten dat a Banking Account for the company be opnened with the London Midland 
BankBank Limited at their West Southfield Branch London and that the said bank be and is hereby 
empoweredempowered to honor cheques, Bills of Exchange + Promisory Notes drawn accepted or made on behalf 
ofof the Company by One Director countersigned by the secretary and to act on any instruction so given 
relatingrelating to the account or transactions of the company. De bank werd dus alleen voor handelstransacties 
gebruikt. . 

Regelmatig,, zoals op 17 april, wordt aan de City Bank of de Midland Bank een garantie gegeven voor 
eenn bepaalde cliënt. Van den Bergh deed dit om zijn afnemers van dienst te zijn: niet alleen met 
leverancierskrediett maar ook met garantstellingen. Het gebeurt dus wel eens dat een debiteur niet meer 
kann betalen; in dat geval betaalt Van den Bergh de schuld bij de bank. 

Ookk op 17 april komen de Nederlandse banken ter sprake: Letters were signed sealed + addressed to the 
AmsterdamAmsterdam Bank, the Rotterdam Bank + the Wissel + Effecten Bank as under. 
AtAt a meeting of Directors held on 15th March last it was resolved that a Banking Account on behalf of 
VanVan den Bergh Margarine Limited should be opened at your Bank and that the signature of either one of 
thethe following members (...) shall be sufficient authority for the payments of all (?) and for the control of 
allall  transactions on behalf of this company with your Bank Ook de Nederlandse banken werden hier dus 
expliciett ingeschakeld voor betalingsfaciliteiten en voor niets anders. De Nederlandse bankleningen 
werdenn in 1895 in één keer afgelost. Er blijf t wel contact met de bank; bijvoorbeeld over de bemiddeling 
voorr Nederlandse beleggers die Van den Bergh aandelen willen kopen (zoals op 21 oktober 1895). 
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Notenn bij  Hoofdstuk 6 

11 Sam van den Bergh schrijft in 1907 dat met de overname door de broers de naam veranderde van 
Simonn van den Bergh in Van den Berghs Limited (een meervoud zoals Van den Bergh Brothers). Op 
eenn foto van het bezoek van Wilhelmina aan de fabriek in Rotterdam in 1899 heet de fabriek ook Van 
denn Berghs Limited. Op het aandeel en op kwitanties van de firma uit 1895 staat echter de naam Van 
denn Bergh's Margarine Limited. Met de expansie naar andere producten eindjaren negentig wordt de 
naamm Van den Bergh's Limited (zonder Margarine). Discussies over de naamswijzigingen werden 
gevoerdd in de aandeelhoudersvergaderingen: zie de appendix. 

22 Voornaamste bronnen voor deze paragraaf zijn de jaarverslagen van de Amsterdamsche Bank vanaf 
dee oprichting en de geschiedschrijving van de bank door S. Brouwer uit 1946. 

33 Bronnen zijn de jaarverslagen van de Rotterdamsche Bank (AAA) en het boek van Brugmans (1963). 
44 In het dagelijks leven sprak men volgens Kymmell (1992, 37) over traites in plaats van wissels. De 

Amsterdamschee Bank en de Twentsche bank kennen echter een traiterekening die credit staat. Dit 
moetenn wissels op de bank zelf zijn, bijvoorbeeld "traites op kantoor Amsterdam". Blijkbaar 
bestondenn verschillende betekenissen van traites. 

55 De eerste directie blijf t korte tijd aan: D. Bauduin, M. Hinsberg en mr P.F. Hubrecht. De eerste is een 
ex-NHMM bankier op Nederlands-Indië geweest, waar inderdaad plannen liggen voor de bank (welke 
ookk zijn uitgevoerd, zondersucces, M. de Vries 1921, 36-37). De tweede is ex-bankier van de Bank 
fürr Handel und Industrie in Darmstadt, een fervent aanhanger van Rousseau en Saint Simon, 
onderlegdd in industriefinanciering, maar onbekend met Rotterdam. Hubrecht komt van de 
Maatschappijj  tot Nut van het Algemeen en wekt dus ook de verwachting voor 
industriefinancieringsprojectenn te gaan werken. De directeuren kennen elkaar niet van tevoren. Zij 
hebbenn verschillende interesses, zij leggen verschillende prioriteiten. Onderlinge ruzies worden via 
openn brieven gepubliceerd. De directie verandert diverse keren van samenstelling, maar dat is niet 
altijdd een verbetering. Rond 1870 komt er een directie die wel langer aanhoudt, bestaande uit F.A. 
Muller,, J. Canters en G. van de Kors. 

66 Bron voor het verhaal dat hierna volgt: Wilson 1984, S. van den Bergh 1907, en "Founding Family" 
inn Unilever Magazine 1993 no. 87, p. 12. 

77 Exacte periode de joodse maand Kislew 5641. 
88 De prospectus en de concepten voor de prospectus zijn altijd bewaard door Unilever; de onderzoeken 

vann Price Waterhouse zijn echter verdwenen. Price Waterhouse heeft een archief, dat echter 
regelmatigg wordt opgeruimd. Als reactie op ons verzoek gaf het archief van Price Waterhouse een 
verontschuldigingg en een verzoek om begrip dat "we cannot keep records of our clients for 100 
years".. Deze rapporten moeten dus als verloren worden beschouwd. 

99 1927: Margarine Unie met Jurgens; 1929: Unilever met Lever Brothers. 
100 Dit zou zijn tot 1927, bij een leeftijd van 78 en 80 jaar. 
111 Deze wisselkoers is gevonden in zowel jaarverslagen van de banken met vreemd geld allocaties als in 

Vann den Berghs administratie over de jaarrekening. De koers bleef gedurende vele jaren - in de 
periodee van ons onderzoek - ongeveer gelijk, met een maximale afwijking naar fl. 11,90 of fl. 12,20. 

122 De onstuimigheid van Samuel maakt hem tot een buitenbeentje. Uit de expliciete betrokkenheid van 
Samuell  bij de firma in de Tweede Wereldoorlog - en de onmacht iets te doen - spreekt echter 
hetzelfdee commitment dat alle broers hadden. 

133 De jaarverslagen zijn ook te vinden in het Nederlands Economisch Historisch Archief NEHA in 
Amsterdam.. Het Nederlands Economisch Historisch Archief aan de Cruqiusweg 31 in Amsterdam 
bewaaktt het erfgoed van het Nederlandse bedrijfsleven en economische overheidsinstanties. Het 
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NEHAA is tevens een overkoepelend overlegorgaan voor Nederlandse bedrijfs-, financieel en 
economischh historici. 

144 Momenteel wordt een geschiedenis geschreven van de fusie tussen de Amsterdamsche Bank en de 
Rotterdamschee Bank; als deze geschiedenis is voltooid, zal het materiaal naar het Gemeente Archief 
Amsterdamm worden verplaatst. Voor meer informatie over deze archieven: Stichting ABN AMRO 
Historischh Archief, AC 6060, Postbus 669,1000 EG Amsterdam. 

155 Dit impliceert tevens dat niet al het materiaal vooreen breed publiek toegankelijk is. 
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77 Slotbeschouwing en conclusie 

7.11 Slotbeschouwing 

Ditt onderzoek naar het comparatieve voordeel van Nederlandse banken bij een tweetal 
industriefinancieringsprojectenn in de 19e eeuw kreeg een modern financieel-economisch 
perspectieff  door het gebruik van recente inzichten uit de financiële intermediatietheorie. Het 
historischee materiaal kon ons inzicht verschaffen in de oorspronkelijke toegevoegde waarde van 
dee banken in kwestie. De theorie bepaalde het gezichtspunt en droeg suggesties aan over 
mogelijkee comparatieve voordelen. Het gebruik van vertrouwelijke stukken - dat in een actuele 
settingg niet mogelijk zou zijn - was voor deze studie essentieel. De cases konden daarnaast laten 
zienn in hoeverre de theoretische inzichten hout snijden in verschillende praktijksituaties. 

Hoewell  het simultane gebruik van moderne theorie en historisch materiaal bij sommigen 
wellichtt een anachronistische indruk wekt, blijkt uit de uitgevoerde case studies hoe waardevol 
dee abstracties in de moderne financiële intermediatietheorie kunnen zijn voor een onderzoek 
naarr de unieke rol van het instituut bankwezen. Dat het begrip "bank" zich in de afgelopen eeuw 
heeftt ontwikkeld, blijkt geen belemmering te zijn. Sommige theorieën definiëren dit begrip 
precies,, bijvoorbeeld als "coalities van financieel agenten die samenwerken en hun acties 
coördineren""  (Boot & Thakor 1997); de definitie is strikt genoeg voor de theorie maar ook 
voldoendee aansprekend in een moderne context. Niet alleen de moderne banken die als 
naamlozee vennootschappen in de jaren zestig van de 19e eeuw werden opgericht voldoen aan 
dezee definitie, maar ook de kleinere familiebanken zouden binnen de definitie vallen. Zelfs voor 
watt betreft hun gangbare activiteiten zijn de banken in hun oorsprong vergelijkbaar met die van 
tegenwoordig.. De van de banken verwachte bijdrage op het gebied van industriefinanciering 
verschiltt echter. Vooral in de jaren zestig van de 19e eeuw leken de destijds "moderne" banken 
meerr op de venture capitalists van tegenwoordig: ze verleenden steun aan totaal nieuwe en 
potentieell  risicovolle, want innovatieve projecten, ze maakten gebruik van een netwerk van 
vermogendee bekenden, en ze voelden zich - niet in de laatste plaats - persoonlijk betrokken bij 
dee nieuwe ondernemers. Een firma als R. Mees & Zoonen was niet alleen geïnteresseerd in 
voldoendee rendement uit de allocaties, maar ook in de ontwikkeling van de gehele Nederlandse 
economie.. Deze belangstelling heeft het bankbeleid van de firma ongetwijfeld beïnvloed, maar 
dee moderne financiële intermediatietheorie heeft daar (nog) weinig oog voor. De notie dat de 
toegevoegdee waarde van de intermediairs in kwestie juist uit hun betrokkenheid voortkwam, is 
eenn les van het verleden aan het heden. 

Diversificatiee is een ander voorbeeld van een begrip dat men destijds niet kende. Het zou te 
gemakkelijkk zijn om de theoretische inzichten die dit concept gebruiken af te doen als niet 
toepasbaar,, ook al vinden wij er geen ondersteuning voor. Het idee achter diversificatie is echter 
all  eeuwen oud: de beperking van risico's. Sinds het Duecento, toen bankiers hun intrede deden 
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opp het financieel-economische toneel, worden ze geacht financiële risico's te verminderen. De 
essentiee van diversificatie - het spreiden van activiteiten over voldoende verschillende regio's of 
bedrijfstakkenn - is wel een begrip dat in historische analyses kan worden gebruikt. Bij R. Mees 
&&  Zoonen zagen wij dat risicoverlaging vooral werd bereikt door expertise en ervaring, en niet 
zozeerr door diversificatie. 

7.22 Conclusie 

Dee cases geven een eenduidig beeld van het comparatieve voordeel van de banken bij de 
externee financiering van industriële bedrijven aan het einde van de 19e eeuw. De theoretische 
inzichtenn over de mogelijke bijdrage van de banken worden niet in alle opzichten ondersteund. 
Onzee bevindingen kunnen als volgt worden samengevat. 

InzichtInzicht 1. Schaal, specialisatie en diversificatie 
Dee veronderstelling dat banken door hun schaal, concentratie, specialisatie en inherente 
risicodiversificatierisicodiversificatie operationele kosten kunnen verlagen, is in dit onderzoek alleen kwalitatief 
onderzocht.. De verwachting dat concentratie en specialisatie operationele voordelen kunnen 
implicerenn wordt wel bevestigd. Het voordeel neemt toe naarmate de transactie specifieker is. 
Dee feitelijke verschaffing van vermogen is niet noodzakelijk voor het behalen van dit voordeel; 
hett voordeel wordt behaald bij het arrangeren van de financiering. Hoewel de toegevoegde 
waardee van banken met deze kostenverlaging positief was, lag hierin niet hun comparatieve 
voordeel.. Elke andere vorm van concentratie zou dezelfde kostenverlaging kunnen opleveren. 
Diversificatiee in de krediet- of beleggingsportefeuille van de bank blijkt in de onderhavige cases 
vann generlei waarde. Het lage risico in de activaportefeuille van de banken werd bovendien niet 
veroorzaaktt door diversificatie, maar door de dominantie van korte termijn activa. 

TheoretischTheoretisch onderzoek 
Dee transactiekostentheorieën staan vanaf hun introductie bloot aan kritiek: vanaf een bepaalde 
groottee zou een bank eerder schaalnadelen dan schaalvoordelen ondervinden. Velen hebben dit 
empirischh getest (zie bijv. Benston, Hanweck & Humphrey 1982). Hoewel wij geen empirisch 
onderzoekk hebben gedaan, hebben wij ook geen aanleiding gevonden voor een ondersteuning 
vann deze theorieën. In het geval van startende banken is de theorie echter van veel waarde, juist 
omdatt de bank van nul af naar een optimale omvang groeit. Zeker voor de periode die wij 
onderzoekenn is dit een bruikbaar inzicht. Doordat transport en communicatie nog kostbaar en 
tijdrovendd waren, waren transactiekosten hoog. Specialisatie en concentratie van activiteiten 
warenn hier een grote vooruitgang. Dit zegt echter meer over het ontstaansrecht van de banken 
dann over hun blijvende bestaansrecht. Bovendien hebben wij vastgesteld dat het er niet toe deed 
off  de bank zelf het vermogen verschafte (door transformatie) of slechts bemiddelde. 
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InzichtInzicht 2. Ex-ante informatie en screening 
Dee verlaging van kosten vanwege ex-ante informatie-asymmetrie blijkt een groot voordeel van 
bancairee financiering te zijn, voor zover de voor externe financiering noodzakelijke informatie 
niett doorzichtig is. De screening door een specialist blijkt de vermogenskosten voor de 
ondernemingg te verlagen en de beschikbaarheid van extern vermogen te verhogen. De 
verschaffingg van extern vermogen door dezelfde specialist is essentieel wanneer de benodigde 
informatiee ondoorzichtig is. Is de publieke informatie wel doorzichtig, dan is de tussenkomst 
vann een specialist bij de screening waardevol voor het contact dat deze reeds met het publiek 
heeft;; in dat geval is opnieuw sprake van een comparatief voordeel bij het arrangeren van de 
financiering,financiering, zonder dat de specialist zelf vermogen hoeft te verschaffen. De theorie suggereert 
verderr dat de banken onderinvestering zouden voorkomen, maar dat inzicht wordt niet 
bevestigdd in deze studie. In beide cases hebben de banken de bedrijven in dit opzicht eerder 
beperktt dan gefaciliteerd. 

InzichtInzicht 3. Ex-post informatie en toezicht 
Dee delegatie van toezicht aan intermediairs blijkt in beide cases waardevol te zijn. Behalve dat 
dee delegatie schaalvoordelen impliceerde, bleek de betrokkenheid van afgevaardigden namens 
dee financiers essentieel voor de beschikbaarheid van externe financiering. In beide gevallen 
bleekk de vermogensverschaffing door de intermediair zelf daarbij niet van belang; de 
vertegenwoordigingg van de feitelijke vermogensverschaffers was voldoende. Bondingkosten 
werdenn niet verlaagd door tussenkomst van de intermediair. 

TheoretischTheoretisch onderzoek 
Dee eerste moderne theorieën over financiële intermediatie blijken in een historische context 
toepasbaar.. Het idee van een intermediair die zelf geld moet steken in een project waarvoor hij 
dee financiering bijeen probeert te krijgen - om zijn vertrouwen in het project te tonen - is van 
allee tijden. Dit inzicht is onafhankelijk van institutionele factoren als de grootte van de bank of 
hett tempo van de economische ontwikkeling. Het is zelfs gelieerd aan een menselijke 
eigenschapp die van alle tijden is: de aversie tegen onzekerheid. Het signaal "wij dragen bewust 
ookk een risico met dit project" kan door de bank op verschillende manieren worden uitgedragen, 
maarr het idee blijf t hetzelfde. In het geval van Mees was dit signaal sterk. 

InzichtInzicht 4. Reputatie 
Dee reputatie van een bank kan essentieel zijn in het geval van ondoorzichtige informatie. 
Wanneerr er sprake is van doorzichtige informatie en een goede reputatie van de ondernemer, is 
dee toegevoegde waarde van de bank nihil. De reputatie van de bank biedt toegevoegde waarde 
inn het geval van ondoorzichtige informatie; zodra openbare informatie het publiek voldoende 
tevredenn stelt, is de rol van de bank uitgespeeld. 
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TheoretischTheoretisch onderzoek 
Ookk de reputatietheorieën blijken van toepassing. Zij grijpen aan bij de menselijke afkeer van 
onzekerheid.. Deze onzekerheid kan door de bank op verscheidene manieren worden beheerst. 
Alss blijkt dat de bank hierin slaagt, ontwikkelt de bank een goede reputatie. De inhoud van het 
begripp reputatie verandert misschien door de tijd heen, maar een verlies van reputatie blijf t altijd 
vervelendd voor de betrokken firma (al gaat het om een verlies dat niet direct in geld is uit te 
drukken).. Het disciplinerende effect van deze niet-monetaire straf is wellicht van alle tijden. 
Verderr onderzoek naar de effecten van reputatie op de bijdrage van banken lijk t ons zinvol. 

HetHet comparatieve voordeel van banken 
Hett comparatieve voordeel van banken bij de financiering van industriële ondernemingen 
tijdenss de ontstaansperiode van het moderne bankwezen was drieledig, zo blijkt uit deze studie. 
Tenn eerste behaalden zij dankzij hun ervaring en specialisme een efficiëntievoordeel bij het 
initiërenn en het onderhouden van de financieringsrelaties; hun schaal was van secundair belang 
voorr de ondernemers. Ten tweede leverde hun taak als gedelegeerd toezichthouder behalve 
schaalvoordelenn bij het uitvoeren van de toezichtstaak ook verminderde onzekerheid op bij de 
vermogensverschaffers.. Ten derde gaf een gevestigde reputatie van een begeleidende bank 
ondernemingenn de kans ook van andere financiers tegen gunstige voorwaarden krediet te 
verkrijgenn of überhaupt toegang te krijgen tot extern vermogen. Daarnaast kon de reputatie van 
dee begeleidende bank dienen als dekking voor de onzekerheid bij vermogensverschaffers, die 
anderss wellicht niet bereid waren te investeren. De bijdrage van de banken aan de financiering 
vann nij verheidsondernemingen in de 19e eeuw betrof dus de vermindering van onzekerheid, die 
anderss het aantrekken van vermogen te duur of zelfs geheel onmogelijk zou hebben gemaakt. In 
gevallenn waarin ondernemingen zelf de onzekerheid bij vermogensverschaffers konden 
wegnemenn of waarin banken door een gebrek aan ervaring niet in staat waren onzekerheid te 
beheersen,, was de bijdrage van de banken beperkt tot hun oorspronkelijke taak: het afhandelen 
vann betalingen. 

7.33 Vergelijkin g met de buurlanden 

Dee rol van de Nederlandse banken bij industriefinanciering, zoals hierboven geformuleerd, 
onderscheiddee zich niet van die van banken in onze buurlanden. De traditionele literatuur 
suggereertt wel dat bijvoorbeeld de Duitse banken essentieel waren voor de Duitse economische 
ontwikkelingg (dus een grotere rol hadden dan de Nederlandse banken) en dat de Engelse banken 
juistt tekortschoten voor de Britse ontwikkeling in de 19e eeuw (bijv. Gerschenkron 1962, 
Kennedyy 1987, Kindleberger 1984). In recente studies wordt echter steeds meer het vermoeden 
gesteundd dat banken van belang werden voor ondernemingen in situaties waarin deze niet in 
staatt waren hetzij intern, hetzij direct in de markt financiering te vinden. De algemene 
economischee of industriële ontwikkeling was vooral afhankelijk van ondernemersinitiatieven en 
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niett zozeer van bancaire faciliteiten. Het specialisme dan wel de ervaring van banken is 
bepalendd geweest voor hun specifieke bijdrage aan de ontwikkeling van bedrijven; zo hadden 
verschillendee Duitse ondernemingen verschillende bankiers (het MKB maakte gebruik van 
hypothecairr krediet bij spaarbanken, kleine ondernemers uit de agrarische sector konden terecht 
bijj  hun kredietverenigingen, naamloze vennootschappen bij de universele private bankiers en 
Kreditbanken)) (Edwards & Ogilvie 1997). In Duitsland is dezelfde ontwikkeling waargenomen 
vann het gebruik van bancaire diensten in de tweede helft van de 19e eeuw: de opkomst van 
industriefinancieringg begin jaren zeventig, het mislukken van vele projecten, het toenemend 
gebruikk van kort krediet tot eind jaren negentig, en voorfinanciering door de bank voor een 
emissiee in gevallen waarin de tijd nog niet rijp was om de onderneming de markt te laten 
betreden.. Ook in Duitsland waren lange bankleningen geen financieringsbron voor industriële 
ondernemingen.. Duitse banken dienden voor het faciliteren van de uitvoering van 
ondernemersinitiatievenn en niet voor het beïnvloeden daarvan, zoals weleens is gesuggereerd 
(Edwardss & Ogilvie 1997). Ook in de bundel studies van Sylla en Toniolo (1991) worden de 
algemenee traditionele uitspraken gerelativeerd, ook al staan de auteurs nog onvoldoende 
kwantitatievee analyses ter beschikking. Mathias (1989) geeft aan dat de Britse banken 
belangrijkerr zijn geweest voor de industriële ontwikkeling dan tot dusver werd gedacht, maar 
Syllaa (1991, 50) merkt op dat er dusdanig verschillende typen banken bestonden in Engeland en 
Schotlandd dat een algemene uitspraak over de rol van de Britse banken onmogelijk is. De 
constateringg dat banken ondernemingsfinanciering faciliteren in situaties van onzekerheid en 
zelff  geen financieringen initiëren wordt bijvoorbeeld ook bevestigd door Levy Leboyer en 
Lescuree (in Sylla & Toniolo 1991). Franse ondernemers financierden vooral intern en met hulp 
vann bekenden uit de familie of de handel. De lokale Franse banken hadden bij de industriefinan-
cieringg een belangrijker rol dan de nationale banken, omdat zij de ondernemers beter kenden. 
Bancairee initiatieven zoals credit mobilier-faciliteiten stuitten op een gebrek aan behoefte bij 
ondernemers;; credit mobilier-initiatieven die door ondernemers werden aangestuurd - zoals 
Creditt Lyonnais door de zijdeboeren - waren wel een succes. De bekendheid van de bankier 
mett de ondernemer - oftewel de minimale onzekerheid in de relatie tussen bankier en 
ondernemerr ten opzichte van een eventuele relatie van de ondernemer met een willekeurige 
vermogensverschafferr - is steeds essentieel voor een mogelijke bijdrage van de bank. 

7.44 Verder  onderzoek naar  de rol van banken 

Voorr de financiële intermediatieliteratuur betekent het bovenstaande dat de effecten van 
onzekerheidd en reputatie op vermogenskosten de aandacht verdienen, alsook een 
focusverschuivingg van optimale taakomvang (schaal) naar optimale takenpakketten 
(specialismen)) binnen één bancaire instelling. Meer uitgebreide (case) studies naar financie-
ringsrelatiesringsrelaties in de 19e en 20e eeuw in de economisch-historische literatuur achten wij zeer 
zinvol.. De discussie over het bestaansrecht van banken begint nog maar net. Meer uitgebreide 
studiess op dit gebied zijn noodzakelijk, al was het maar om te voorkomen dat banken nog 
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slechtss worden ingezet als instrumenten bij markttransacties en in het betalingsverkeer -
marktenn waarop ook vele andere spelers actief zijn. Hun ervaring is daarvoor te rijk. 

Noott  bij  hoofdstuk 7 
11 Archieven over personen gaan veelal pas open als het aannemelijk is dat de informatie de 

personenn in kwestie niet meer kan schaden, bijvoorbeeld na vijfti g jaar. Op dit moment 
kunnenn we bijvoorbeeld niet onderzoeken welke afspraken er zijn gemaakt tussen de ABN 
AMRO-directiee en de DAF-directie in het kader van de reddingsoperatie voor deze 
onderneming.. Wellicht kunnen we over vijfti g jaar (er moet nog worden besloten wanneer) 
well  beschikken over directienotulen, briefwisselingen, enzovoort. 
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Summaryy in English: Dutch banks and the financing of industry in the 19th century 

Researchfocus Researchfocus 
Inn this dissertation we analyzed the unique role of banks in financing industrial firms in the 
latee 19th century. The first part of this thesis examined the banks' role according to the 
financiall  intermediation theories of the 1970s, 1980s and early 1990s. The second part 
focusedd on the institutional environment of banks in the late 19th century, and the participants 
inn the financial sector in general, and also evaluated the status quo of the Dutch industrial 
sector.. The third part contains two case studies which explore the link between financial 
intermediationn theories and institutional setting. In the first case we studied the relationship 
betweenn the Stork family operating in textile and machinery and the Mees bankers family. In 
thee second case we examined the relationship between the Van den Bergh family which 
tradedd in butter and margarine and the Amsterdamsche Bank, Rotterdamsche Bank and the 
investorss in the London market respectively. The cases incorporate a unique collection of 
historicall  data and written material, which may be used for future case studies. 

PartPart One: Theory 
Inn part one we developed four hypotheses with respect to the role of banks, derived from 
modernn financial intermediation theory. The hypotheses are as follows: 
1.. Banks reduce the operating costs of lending by their scale, specialization and risk 

diversification.. The gain increases with the specificity of transactions and the 
complexityy of the risks. (Benston as., Williamson, a.o.) 

2.. Banks reduce the costs of ex ante information asymmetry by (1) specializing in ex ante 
screening,, (2) developing a solid reputation as a credible information producer, taking 
risksrisks on personal accounts and conducting sufficient internal audits. Banks can do 
betterr than financial markets in cases where confidential information is crucial. 
(Campbelll  & Kracaw, Ramakrishnan & Thakor, a.o.) 

3.. Banks can reduce the costs of ex post information asymmetry by (1) specializing in ex 
postt monitoring, (2) maintaining longer term relationships, and (3) developing a 
reputationn in this field. Because of the short-term focus of transactions in the financial 
markets,, this benefit could never be achieved in financial markets. (Diamond a.o.) 

4.. Banks can reduce their own funding costs by developing a reputation as a creditworthy 
institution.. Their debtors profit from that gain because the bank can offer a lower 
interestt rate and a higher availability of funds. In this way banks lower the costs of 
financiall  intermediation as compared to the costs of direct financing in the market. 
(Sharpe,, Boot, Thakor, a.o.) 

273 3 



Thee strongest support was found for the hypotheses on monitoring and the effect of reputation 
(hypothesess 3 and 4). In the Mees-Stork case we found support for hyptotheses 3 and 4, while 
inn the Van der Bergh case we found support for hypothesis 4. Hypothesis 2 would be true for 
anyy financial specialist, not merely a bank. We did not find support for hypothesis 1. 

PartPart Two: Institutional Setting 
Inn part two we described the environment of Dutch banks, the demanders and the suppliers of 
externall  funding in the Netherlands. 

Entrepreneurs Entrepreneurs 
Thee pace of industrial growth in The Netherlands from the 1850s onwards and the consequent 
changee in assets structures was gradual. Changes in financing patterns were not prevalent, 
exceptt for the machinery industry. Improvements in production processes in most industries 
ledd to higher stocks, and thus to higher amounts of short term finance. With the diffusion of 
machineryy in the 1860s the demand for longer term financing grew. Entrepreneurs at first 
satisfiedd their needs for longer term financing with rolled-over short term finance, which gave 
thee financiers more security too. By the end of the 1890s the demand for longer term finance 
wass substantial; the demand was satisfied with both longer term loans and equity capital. 
Onlyy in cases of the development of new products and complex production processes bankers 
weree called in to intermediate between investors and the entrepreneurs. In this environment 
anyy of the four roles described in the hypotheses could have been played. 

FinancialFinancial markets 
Ass far as the financial infrastructure was concerned, in the 1860s sufficient facilities were 
availablee to those who invested funds and those who needed them: auctions, commodities 
marketss and stock exchanges, notaries and legal procedures to enforce contracts in court, 
financiall  intermediaries (cashiers, bankers, brokers), telecommunication facilities (telephone 
andd telegraph) and connections with London. 
Thee supply of capital in the economy was so high, that there was a net export of capital. 
Investorss preferred fixed income, liquid and (seemingly) safe securities. Dutch, unknown 
companiess could not always offer these feautures and investors invested a lot in foreign funds. 
Moree risky investors therefore invested a lot abroad. Banks did not actively offer longer term 
fundss to entrepreneurs in the market. Entrepreneurs did not explicitly obtain funding from 
financiall  intermediairies when looking for funding, because they preferred capital suppliers to 
takee risky claims in the firm (more equity like). The banks' role was confined to cash 
settlementss and the provision of payments system services. In order to play the roles 
describedd in the hypotheses banks would need more knowledge, more funds and a broader 
network.. The new banks of the 1860s and 1870s had that potential. 
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CreditCredit Mobilier: a new era 
Withh the establishment of Credit Mobilier in 1853 - a new kind of bank financing industry in 
Francee - the idea emerged that banks could play an active role in the provision of longer term 
financingg and thus stimulate industrial development. The Dutch economists were not that 
enthousiasticc but they did care: a lot of discussion took place. New ideas about external 
fundingg gained ground, also because traditional networks of mutual financing were declining. 
Manyy new banks weree established in the 1860s, assuming a new need for external finance, but 
inn fact they were too many. Several banks either disappeared or reduced capital in the 1870s. 
Thee credit mobilier spirit, however, induced innovations like the current account and longer 
termm deposits. The financial infra-structure is that rich in this period of time, that Jonker says 
thee participants were „spoilt for choice". 

TheThe financial problem to be solved 
Thee newly established banks assumed a higher demand for external funding. Higher demand, 
however,, did not materialize. The market needed experts solving the problem of matching the 
fundingg of a firm with its new asset structure: an information problem, not an availability 
problem.. Investors, however, were reluctant to entrust their money to banks. First of all, 
bankss could not offer higher returns on their securities than securities (short term and longer 
term)) in infra-structure, treasury bills or the on-call rate. Second, bankers were not able to 
convincee investors of the value of industrial projects, because they did not have sufficient 
experiencee in that field. Still, there was a a need among investors for financial intermediaries 
capablee of coping with the „new" financial situation in several companies and of explaining 
thiss to investors. Bankers who were indeed able to see through the new financial problem, 
couldd actually stimulate industrial initiatives and thus demand. Because of the lack of 
knowledgee among most bankers however as to valuing risks and expected returns, most 
bankerss were forced to remain doing what they did: granting short term credits. Only after 
19000 more bankers got insight into the financial possibilities for industrial entrepreneurships. 
Onlyy then banks were really able to play the roles as described in the hypotheses. 

PartPart Three: the cases 
TheThe Mees bankers and the Stork entrepreneurs 
Storkk had been operating in the textile industry since 1834. In the 1860s he started repairing 
textilee machinery and decided he could improve the machinery. The establishment of a 
machineryy factory required a large amount of investments in fixed assets (45% of total assets 
insteadd of 15%). The capital structure of the firm did not change, however. A crunch in the 
abilityy to repay short term debt was the result. 
Storkss administration did not show this crunch easily, since it the administration was created 
forr a textile company, with mostly floating assets. Stork just saw his cash position shrink too 
much.. He felt he would go bankrupt. 
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Storkk needed a financial specialist, who could understand his financial situation, the financial 
structuree needed for his plant, and who could forecast the expected returns. Stork just knew 
thatt he had to pay his bills. Mees saw that short term finance had been the only funding up 
untill  then, he could add longer term finance and he pursued a drastic change in accounting. 
Hee saw good prospects for the industryand he could promise a certain return to investors 
Moreover,, because of his reputation he could attract funds. Over a period of some years he 
achievedd a sound match between fixed assets and longer term funding, by influencing Stork's 
entrepreneuriall  and financial decisions. Thus the added value of the Mees bankers was 
twofold:: financial expertise and monitoring financial decisions, and the availability of 
externall  funding due to his reputation (hypotheses 3 and 4) 

VanVan den Bergh goes to London 
Simonn van den Bergh traded butter since 1844 and left a butter and margarine trading 
companyy to his sons. In 1871 they established a margarine factory in Oss. Van den Berghs 
markett for margarine grew especially in England. Some bad experiences with butter traders in 
Englandd drove two sons, Henry and Jacob van den Bergh to England. Expansion of the firm 
wass financed either internally or from 1885 onwards with bank loans, indefinitely rolled over 
currentt account credit, for as much as two thirds of total assets. Since the main activity of the 
firmm was trading, short term funding was the appropriate kind. In the 1890s the five Van den 
Berghh brothers decided to heavily expand internationally. They decided to pay back all the 
bankk loans and issue preference shares in London. We found out that their decision to go 
publicc and pay back bank loans was induced by the ability to disclose sufficient information 
too the market; the decision to go to London instead of Amsterdam or Rotterdam was based on 
thee size of the English market as compared to the total market for Van den Bergh (90% in 
1891)) and on the expected capitalization of goodwill in England. The Amsterdamsche Bank 
andd Rotterdamsche Bank would not have granted that much capital based on goodwill. The 
relationshipp with the banks remained, but focused on facilitating Van den Bergh's suppliers 
credit.. The added value of the banks for Van den Bergh was flexibilit y in short term funding, 
beforee 1895 for themselves, after 1895 for their customers. Before 1895 the banks could 
providee funds to Van den Bergh as a new industrial firm not sufficiently known by the public 
yet;; after 1895 Van den Bergh could find sufficient funding in the public market themselves. 
Thiss case supports hypothesis 4, in the sense that a sufficient reputation of the entrepreneur 
mayy induce the decision to go public and pay back bank loans. 

Conclusion Conclusion 
Thee main role of banks in financing Dutch industry in the 19th century was their ability to 
reducee uncertainty, both on the side of the entrepreneur and on the side of the investors. 
Accordingg to the survey we have done, banks' comparative advantage in the financial sector 
vis-a-viss financial market direct financing was threefold. First, banks could benefit from their 
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experiencee and skills in initiating and maintaining financial relationships rather than size; a 
minimumm scale was a prerequisite to success but further gains were unrelated to size, gains 
weree more related to experience. Second, banks benefited from economies of scale in 
conductingg the monitoring task on behalf of the investors. Apart from economies of scale in 
monitoring,, the delegated monitoring reduced the uncertainty among investors, due to the 
developmentt of expertise. Third, a solid reputation of a firm's bank would induce other 
investorss to provide funds to the firm, in cases where the firm would not have had any access 
too external funds. The bank's reputation reduced the uncertainty among investors who did not 
knoww the firm yet. The firms on their part were less uncertain about the availability of 
externall  funding. 

ConcludingConcluding remarks 
Combiningg insights from modern finance theory and historical data might give some readers 
ann anachronistic impression. It is indeed not a very common way of analyzing financial 
relationships.. The research in this dissertation, however, showed how valuable using modern 
insightss might be for historical research. The research showed what role banks could perform 
andd what role they could not perform in the earliest era of modern banking. 
Itt is striking to see that the personal commitment of bankers to their relationships and to the 
financiall  arrangements they had made up is of great importance in overcoming information 
asymmetriess According to Mees, bankers should indeed be personally committed to their 
financialfinancial relationships, because trust and reputation are crucial to the success of a financial 
arrangement.. Limited partnerships are by definition not suited for complex financial 
arrangements,, where the information problem is the crucial one. A theoretical investigation of 
thee effect of financial personal commitment would be complementary to the theories of 
reputationall  effects. The notion that the added value of bankers in the early era of modern 
bankingg would be a result of their personal commitment, might be a valuable lesson from the 
pastt to the present. 
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Dee relatie tussen de bankier Marten Mees en de industrieel Charles 
Stork,, die in 1872 ontstond, was een van de eerste industriefinancie-
ringsrelatiess waarin een Nederlandse bank een grote rol speelde. 
Dee bevindingen van de familie Van den Bergh, boterhandelaars en 
producentenn van margarine, met hun financiers laten zien dat 
bankenn niet altijd een cruciale rol speelden bij industriefinanciering. 
Dee auteur deed voor deze dissertatie historisch onderzoek naar de 
relatiee tussen bankiers en industriëlen in de tweede helft van de 19e 
eeuw.. De opkomst van de nieuwe industrie in die tijd ging samen met 
eenn drastische wijziging in de activa-structuur van ondernemingen. 
Dezee nieuwe activa-structuur vereiste een nieuwe vermogensstructuur. 
Dee auteur heeft onderzocht hoe banken hierop inspeelden en of zij 
eenn unieke rol hadden bij de ondernemingsfinanciering in die tijd. 
Dee moderne financiële intermediatieliteratuur vormde de leidraad voor 
hett onderzoek. De auteur concludeert dat banken een bijdrage leverden. 
.doorr de vermindering van onzekerheid bij zowel ondernemers als 
investeerders.. Zij doen dit met een efficiency-voordeei door ervaring 
enn specialisme, schaalvoordelen in het toezicht op debiteuren, 
enn gunstiger financiering vanwege een gevestigde reputatie. 
Opvallendd in de financieringsrelaties in de 19e eeuw was de persoon-
lijk ee betrokkenheid van de bankiers; een les van het verleden aan het 
heden.. De case-studies in deze dissertatie bevatten een onderhoudend 
beeldd van financiering en financieringsrelaties in die tijd. 
Dee tekst wordt afgewisseld met tekstkaders, waarin bevindingen 
wordenn samengevat, dan wel anekdotes of andere wetenswaardigheden 
uitt de 19e eeuw worden beschreven. 
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