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Het ingrijpen van Mees in Stork

VoegVoeg goede trouw bij werkzaamheid
wellevendheidwellevendheid bij deug
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.

139 9

TweeTwee historische cases

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
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
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 proje
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 tijdelijkefinanciëleimpuls voldoende zou zijn om alle problemen uit d
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 lijkt 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

AA

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, sociaaleconomischee 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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Illustratiee 1 Versimpelde balansweergave van de firma R. Mees & Zoonen (gemiddelde
balansverhoudingenn in percentages)
Bron:: GAR 305-243 en 251
18633

<< 1863
LANGG

7 EVV

KORTT

40 CREDD

KASS

53

55 LANGG
45 KORTT
KASS

-

1867

18677

-

1877

30 LANGG

10 EVV

25

60 CREDD

25 KORTT

45 CREDD

25

43 DEPP

40 KASS

45 DEPP

50

7 EVV

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 305243)) 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
kas3 3

gelden4

0 0

861 1

1.030 0

45 5

137 7

1.399 9

0 0

846 6

918 8

139 9

100 0

1861 1

1.640 0

0 0

904 4

1.038 8

190 0

126 6

1862 2

1.679 9

0 0

390 0 927 7

120 0

74 4

1863 3

1.394 4

960 0

625 5

2.135 5

119 9

201 1

1864 4

1.445 5

2.206 6

724 4 2.363 3

338 8

451 1

1865 5

1.320 0

1.837 7

411 1

1.928 8

364 4

553 3

1866 6

953 3

3.177 7

423 3

2.505 5

358 8

403 3

1867 7

1.480 0

2.399 9

399 9

2.697 7

323 3

667 7

1868 8

1.755 5

2.619 9

736 6 3.066 6

186 6

695 5

1869 9

1.669 9

2.848 8

447 7 2.649 9

294 4

769 9

1870 0

1.539 9

2.922 2

450 0 2.929 9

370 0

950 0

1871 1

2.082 2

2.814 4

426 6

3.462 2

467 7

1.060 0

1872 2

2.989 9

2.983 3

484 4 4.049 9

474 4

1.696 6

1873 3

2.260 0

3.643 3

557 7 3.817 7

92 2

1.210 0

1874 4

2.472 2

5.394 4

463 3

5.542 2

531 1

1.248 8

1875 5

1.904 4

5.050 0

383 3

5.598 8

774 4

1.398 8

1876 6

2.803 3

6.213 3

402 2

7.016 6

728 8

1.229 9

1877 7

2.398 8

6.956 6

451 1

7.223 3

745 5

1.692 2

1878 8

1.641 1

4.742 2

426 6 4.785 5

205 5

1.247 7

jaar r

cred.1

1

1857 7

1.684 4

I860 0

deposito2

2

4

effecten5

5

beleening6

(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
jaar r

aand.' '

schip2 2

eff.3 3

kap.4 4

1857 7

62 2

152 2

45 5

1.824 4

1.359 9

1860 0

39 9

83 3

139 9

2.229 9

1.607 7

1861 1

39 9

79 9

190 0

2.068 8

120 0

1.528 8

1862 2

38 8

97 7

120 0

2.172 2

300 0

2.108 8

1863 3

25 5

97 7

119 9

2.226 6

300 0

1.782 2

1864 4

91 1

125 5

338 8

1.632 2

1.025 5

2.238 8

1865 5

90 0

104 4

365 5

1.641 1

1.032 2

2.958 8

1866 6

92 2

85 5

358 8

1.802 2

990 0

4.012 2

1867 7

123 3

112? ?

323 3

1.234 4

1.566 6

2.683 3

100 0

1868 8

125 5

137? ?

186 6

1.577 7

1.340 0

2.588 8

149 9

1869 9

132 2

93 3

244 4

1.614 4

1.260 0

3.250 0

169 9

1870 0

153 3

92 2

370 0

1.717 7

1.238 8

2.812 2

118 8

1871 1

162 2

86 6

467 7

1.814 4

1.189 9

2.662 2

109 9

1872 2

224 4

73 3

474 4

2.026 6

1.096 6

2.679 9

469 9

1873 3

333 3

61 1

492 2

2.178 8

1.085 5

3.711 1

307 7

1874 4

460 0

69 9

531 1

2.442 2

1.037 7

3.511 1

36 6

1875 5

376 6

102 2

774 4

2.543 3

974 4

2.998 8

823 3

1876 6

344 4

104 4

728 8

2.611 1

922 2

3.973 3

838 8

1877 7

375 5

124 4

745 5

2.847 7

853 3

3.553 3

706 6

1878 8

373 3

133 3

743 3

2.990 0

863 3

3.796 6

652 2

dep.5 5

deb.6 6

It.dep7

7

(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 hebbe
bankierr die zich garant stelt. De bank verschaft niet zelf de gehelefinancieringsbedragen,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 blijft - 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 blijft 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 informatiebronn 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 vijftig 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 vijftig 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.
Illustratiee 2 Versimpelde balansweergave Gebr. Stork (gemiddelde percentages van
balanstotalen) )
18611

-

18688

1868

-

1872

VASTT

15 EVV

80 VASTT

45 EVV

80

VLOTT

75 K WW

20VLOTT

35 K WW

20

KASS

10

KASS

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 5 3

Balansen Gebr. Stork 1861 -1867 textiel en werkplaats (RAO 170.1 -745)
1861 1

1862 2

1863 3

1864 4

1865 5

1866 6

1867 7

vastee activa

15.175 5

19.000 0

18.617 7

27.454 4

28.750 0

27.475 5

82.104 4

gereedschap p

5.727 7

6.070 0

8.404 4

9.094 4

12.430 0

17.710 0

20.056 6

machines s

10.360 0

11.160 0

10.027 7

10.570 0

22.070 0

34.389 9

44.776 6

meubels s

600 0

550 0

520 0

350 0

660 0

660 0

640 0

goederen n

31.561 1

47.200 0

45.690 0

74.137 7

72.621 1

87.397 7

87.909 9

kas,, wissels

98 8

118 8

244 4

664 4

1.150 0

634 4

192 2

debiteuren n

8.261 1

5.688 8

10.774 4

16.247 7

22.594 4

42.936 6

35.158 8

financiers financiers57.437 7

77.272 2

80.020 0

121557 7 122924 4 165.419 9 213.360 0

crediteuren n

14.345 5

12.514 4

14.256 6

10.624 4

30.147 7

38.007 7

39.219 9

winst t

nb b

nb b

nb b

6.335 5

7.204 4

7.775 5

18.256 6

totaal l

71.782 2

89.786 6

94.276 6

138516 6 160275 5 211.201 1 270.835 5

Nieuwee fabriek en verandering boekjaar 1868: ultimo 1867 gevolgd door juni 1869
1869 9

1870 0

1871 1

1872 2

1873 3

1874 4

Storkk & Co

327.172 2

379.052 2

404.574 4

446.958 8

479.499 9

544.458 8

grote e

16.471 1

40.682 2

50.339 9

55.352 2

177.720 0

127.918 8

crediteuren n

34.815 5

5.106 6

8.709 9

17.935 5

15.218 8

8.683 3

accepten n

00

49.200 0

45.000 0

41.370 0

31.100 0

20.000 0

bank k

00

00

3.500 0

3.500 0

3.461 1
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winst t

00

00

na a

19.817 7

00

00

kas s

369 9

513 3

1.937 7

348 8

2.069 9

410 0

huizen n

19.774 4

25.637 7

28.474 4

26.293 3

27.493 3

28.539 9

vastee activa

201.658 8

226.901 1

252.248 8

248.750 0

285.461 1

286.490 0

goederen n

125.514 4

189.879 9

74.585 5

241.051 1

310.112 2

217.533 3

grotee afnemers

15.360 0

7.898 8

49.373 3

50.382 2

51.240 0

104.232 2

overigee debiteuren

7.818 8

20.061 1

105.505 5

21.108 8

15.996 6

30.606 6

verlies s

7.965 5

15.048 8

na a

00

14.628 8

29.834 4

totaal l

378.458 8

474.040 0

512.122 2

584.932 2

706.998 8

701.114 4

leveranciers s
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grotegrote leveranciers en afnemers: meer dan 1000 gulden; vaste activa: meubels, machines, gereeds
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)

3 3
2.8 8
2.6 6
2.4 4
2.2 2

_ _

2 2
1.8 8
1.6 6

\ \

1.4 4
1,2 2

aa

0,8 8
0,6 6
0,4 4
0,2 2

1862 2

1S64 4

1866 6

1870 0

1872 2

1874 4

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)
1862 2

1863 3

1864 4

1865 5

1866 6

1867 7

4.918 8

788 8

9.900 0

16.442 2

16.324 4

67.342 2

15.639 9

00

28.447 7

00

14.776 6

512 2

00

5.086 6

5.473 3

6.347 7

20.342 2

00

1831 1

00

3632 2

00

00

00

00

00

00

3.066 6

00

00

19.835 5

2.748 8

41.537 7

1.367 7

42.495 5

47.941 1

2.573 3

00

00

00

00

7.778 8

crediteur r

00

1.742 2

00

19.523 3

7.860 0

1212 2

verkochte e
goederen n

00

1.510 0

00

1.516 6

00

00

winstwijziging g

00

00

6.335 5

869 9

571 1

10.481 1

1.277 7

1.508 8

1.432 2

1.901 1

2.541 1

3.093 3

00

00

6.336 6

00

571 1

13.798 8

besteding g

22.388 8

5.874 4

47.452 2

25.855 5

51.442 2

67.854 4

herkomst t

23.685 5

7.508 8

55.640 0

25.176 6

54.038 8

84.303 3

liquiditeit t

1.297 7

1.634 4

8.188 8

-679 9

2.596 6

16.449 9

jaar r
vastt act
goederen goederen
debiteur r
credd betaald
volgenden n
uitbetaald d

kapitaal l
debb ontvangen

afschrijving g
volgendenn ontvangen n
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jaar r

1.869 9

1.870 0

1.871 1

1.872 2

1.873 3

1.874 4

huizen n

10.020 0

5.863 3

2.837 7

00

1.200 0

1.046 6

vastt act

54.082 2

25.243 3

18.200 0

3.649 9

36.711 1

1.029 9

goederen n

37.605 5

64.365 5

00

166.466 6

69.061 1

00

debiteur r

00

4.781 1

126.879 9

00

00

67.602 2

credd betaald

00

5.498 8

00

00

00

56.337 7

accepten n

00

00

4.200 0

3.630 0

10.270 0

11.100 0

bankk betaald

00

00

00

00

39 9

3.406 6

verlieswijziging g

26.221 1

7.083 3

00

00

34.445 5

15.206 6

volgendenn betaald

14.025 5

9.000 0

00

12.550 0

10.935 5

14.206 6

kapitaal l

113.812 2

51.880 0

25.522 2

42.384 4

32.541 1

64.959 9

crediteur r

12.067 7

00

13.260 0

14.239 9

119.651 1

00

accepten n

00

49.200 0

00

00

00

00

bank k

00

00

3.500 0

00

00

00

huiss verkocht

00

00

00

2.181 1

00

00

verkochtee goederen

00

00

115.294 4

00

00

92.579 9

2.226 6

00

00

83.348 8

4.254 4

00

00

00

15.048 8

19.817 7

00

00

7.548 8

10.051 1

11.095 5

12.580 0

12.393 3

14.204 4

00

00

16.119 9

00

00

00

bestedingen n

141.953 3

121.833 3

152.116 6

186.295 5

162.661 1

169.932 2

herkomst t

135.653 3

111.131 1

199.838 8

174.549 9

168.839 9

171.742 2

liquiditeit t

-6.300 0

-10.702 2

47.722 2

-11.746 6

6.178 8

-1.810 0

debiteurr ontvangen
winstt wijziging
afschrijving g
volgenden n
ontvangen n
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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)
volgg aan
goederen n

jaar r

kass aan
volg g

volgg aan goede-volg g wissels s volgg aan stork-renn aan
aann kas aann volg wissels s &coaan n stork-volg g
&co o
volg g

1869 9

82369 9

82565 5 84242 2 82727 7

1870 0

243783 3 182631 1 132528 8 130941 1 59262 2

102500 0 127311 1 135401 1

1871 1

245117 7 203219 9 170037 7 169619 9 72374 4

69064 4

83169 9

1872 2

270788 8 271526 6 159029 9 159029 9 40868 8

69017 7

104657 7 215792 2

1873 3

210158 8 209843 3 258842 2 254884 4 54478 8

48306 6

220792 2 279537 7

1874 4

211738 8 211997 7 182357 7 183247 7 96774 4

110774 4 108116 6 386764 4

92240 0

58259 9

93237 7

131068 8

209797 7

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. Alle 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 lijkt 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: "Mijn 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 lijkt 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 lijkt 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 blijft 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, aa
uitbreidinguitbreiding van de machinefabrijk, ook al is het langzaam, moogt gij waarlijk voorloopig n
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
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 lijkt 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 besch
zijj over een netwerk van cliënten enfinancieringsmogelijkheden,alsook over de mogelijkheid
risico'srisico's te spreiden. Hieronder gaan wij na in welke mate dergelijke financieringstheoretische
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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 170.1406,, 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,
179 9

TweeTwee historische cases

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 informatieasymmetriee 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 voorrisicodiversificatie;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 definancieringvan 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
184 4

TweeTwee historische cases

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/jaar r

1870 0

1871 1

1872 2 1873 3

1874 4

1875 5

1876 6

1877 7

kapitaal l

2316 6

2470 0

3089 9 3257 7

2819 9

2834 4

2991 1

3246 6

reserves s

110 0 134 4 127 7 188 8

193 3

187 7

153 3

187 7

fam.. V V

1238 8

1162 2

1085 5 1025 5

974 4

974 4

861 1

852 2

cred. .

1494 4

2419 9

1713 3 1917 7

2189 9

2298 8

2465 5

2478 8

dep.. K T

2938 8

2574 4 2455 5 3852 2

4945 5

5078 8

6166 6

6267 7

dep.. L T

318 8 225 5 550 0 569 9

462 2

998 8

942 2

794 4

diversen n

87 7

32 2

127 7

127 7

153 3

250 0

tot.. pass.

8501 1

9016 6 9065 5 10879 9

11709 9 12496 6

13731 1

14075 5

huizen n

76 6

76 6

73 3

81 1

140 0

140 0

aandelen n

152 2 177 7 255 5 367 7

256 6

338 8

325 5

361 1

schepen n

99 9

86 6

107 7

110 0

123 3

effecten n

365 5 482 2 483 3 499 9

528 8

696 6

739 9

736 6

belening g

920 0

1273 3 1047 7

1241 1

1447 7

1285 5

1573 3

dep. .

150 0 50 0

50 0

365 5

208 8

182 2

247 7

discompto o

3404 4

2656 6 2861 1 3924 4

5055 5

5314 4

6893 3

5825 5

cassa a

429 9 748 8 395 5 622 2

532 2

599 9

648 8

679 9

deb. .

2539 9

3078 8 3131 1 3815 5

3262 2

3515 5

3323 3

4174 4

diverse e

367 7 395 5 434 4 373 3

312 2

191 1

86 6

217 7

13731 1

14075 5

1274 4

76 6

75 5

91 1

73 3

86 6

83 3

32 2

prolong. .
Totact. .

85 5

46 6

8501 1

9016 6 9065 5 10899 9
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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 lijkt de afwezigheid van een contract bij dergelijke bemiddelingen gangbaar in die tijd
maarr dat kunnen wij niet bewijzen.
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