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DeDe omgeving van Nederlandse bedrijven en banken 1850-1900 

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). 
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DeDe jaren zestig 
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 
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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 

83 3 



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 

88 8 



DeDe omgeving van Nederlandse bedrijven en banken 1850-1900 

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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