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DEE OMGEVING 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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