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Woord vooraf

De Stichting abn amro Historisch Archief (sinds december 2011 onder de

naam Stichting Kunst en Historisch Bezit abn amro) houdt zich onder

anderebezigmethetbancaire erfgoedvandebank.Hierondervalt ookhetver-

richten van historisch onderzoek naar rechtsvoorgangers van de huidige

bank. Een van deze voorgangers is de Nederlandsche Handel-Maatschappij

(nhm). Het bestuur van de stichting en de raad van bestuur van de bank heb-

benmij verzochtonderzoek tedoennaardegeschiedenis vandenhm.

Tot eind jaren tachtig van de twintigste eeuw was het onderzoek naar

Nederlandse banken en financiële instellingen een redelijk onontgonnen ge-

bied.Daar is de laatste twee decennia verandering in gekomen door een reeks

van publicaties over dit onderwerp. In het onderzoeksprogramma van abn

amro zijn de afgelopen jaren studies verschenen over de bancaire fusies van

1964, waarbij abn en Amro ontstonden, de Nederlandsch-Indische Handels-

bank en de voorgangers van abn amro tijdens de TweedeWereldoorlog. Om

dit boek hierbij te laten aansluiten zijn bepaalde aspecten die bij genoemde

studieswordenbelicht ook indit boekoverdenhmnaderonderzocht.

Het is eigenlijk eigenaardig dat de geschiedenis van de nhm, opgericht

in 1824 en in 1964 samen met de Twentsche Bank opgegaan in de abn, niet

eerder is onderzocht. De onderneming was internationaal georiënteerd, had

een Nederlands en buitenlands bankbedrijf, was eigenaar van cultuuronder-

nemingen in Nederlands-Indië/Indonesië en Suriname en beoefende daar-

naast op pragmatische wijze allerlei activiteiten die winst leken op te leveren.

Geen van de andereNederlandse grootbankenwas zo breed en internationaal

georiënteerd.

Struikelblok voor het doen van onderzoek in het nhm-archief is waar-

schijnlijk de slechte toegankelijkheid geweest. Het afronden van de inventa-

risatie van het nhm-archief eind jaren negentig van de twintigste eeuw heeft
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Woord vooraf16

deze blokkade opgeheven en het mogelijk gemaakt dit onderzoek te begin-

nen.

Omdat de nhm een groot aantal dochterbedrijven had die een specifieke

activiteit beoefenden, zijn de gegevens over deze ondernemingen samenge-

bracht op een aparte cd-rom, achterin het boek opgenomen. De informatie

over deze dochters was zo omvangrijk dat het praktisch leek deze gegevens

niet inhetboekzelf op tenemen.

Bij de afronding van deze studie wil ik mijn dank uitspreken aan het be-

stuur van de stichting en de raad van bestuur van abn amro.Deze dank geldt

ook voor medewerkers van archieven en bibliotheken, collega’s bij financiële

instellingenenuiteraardmijn collega’s bijabnamroHistorischArchief.

Mijn promotor Jan Luiten van Zanden bedank ik voor zijn supervisie bij

deze studie. Niet in het minst gaat mijn dank uit naar vrienden, vriendinnen

en familiediemijhebbengestimuleerddit onderzoek te voltooien.
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Inleiding

Deze studie gaat over de Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm), in de

negentiendeeeuwopgericht alshandelsondernemingen financier enookzeer

actief in Nederlands-Indië. Rond 1880 begon de onderneming met bancaire

activiteiten in de Oost; twintig jaar later werden deze ook inNederland opge-

pakt. In 1964 fuseerde de nhm met de Twentsche Bank tot Algemene Bank

Nederland.

Ook over andere belangrijke Nederlandse banken zijn de laatste twee

decennia verschillende studies verschenen, onder andere over de Nederland-

sche Bank, de Rabobank en de spaarbanken.1 Over deNederlandscheMidden-

standsbank, de Postbank en voorlopers, en de Twentsche Bank staan publica-

ties op stapel.

Vooral de laatste twintig jaar is er een groeiende belangstelling waar te

nemen voor ontwikkelingen op financieel en bancair gebied in de negentien-

de en twintigste eeuw. Een belangrijk en breed overzichtswerk voor een deel

vandeperiodevanhetnhm-onderzoekvormtde studieNederland1780-1914van

Van Zanden en Van Riel.2 In dit boekworden de geleidelijke economische ver-

anderingen beschreven binnen de setting van de sociaal-politieke ontwikke-

lingenen institutiesdiehieropvan invloedzijngeweest.De staatsfinanciënen

degeld- enkapitaalmarktkrijgenhierbij ruimaandacht.Daarnaast valtookde

relatie met Nederlands-Indië binnen de grenzen van dit onderzoek. Een stu-

die die een langere periode omvat – van de zestiende eeuw tot heden – en zich

op de financiële geschiedenis van Nederland concentreert is A financial history

of the Netherlands uit 1997.3 In de hoofdstukken 4 en 5 belichten Jonker en Van

Zanden onder andere de opkomst en ontwikkeling van hetmoderne bankwe-

zen in Nederland in de periode 1860-1940. Naast deze overzichtswerken zijn

vanaf de late jaren tachtig een reeks detailstudies op bancair en financieel

gebiedverschenen.4
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Inleiding18

Geschiedschrijving over de Nederlandsche Handel-Maatschappij

Hieronder volgt een inhoudelijke bespreking van de werken waarin de nhm

figureert om duidelijk te maken wat de stand van zaken is over onze kennis

van deze onderneming.Daarna volgt de opzet vanhet gevolgde onderzoek bij

deze studie.

Bezienwedeouderepublicatiesoverdegeschiedenis vandenhmdanblij-

ken dezewerken over het algemeen gedateerd te zijn of te weinig diepgang te

bezitten. Een gunstige uitzondering hierop vormt de tweedelige uitgave over

de geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, verschenen ter

gelegenheid van haar honderdjarig bestaan in 1924.5 De econoom Mansvelt

kreeg grote vrijheid van de directie om te onderzoeken en te beschrijven wat

hij relevant vond.De eerste periode van denhm –het tijdvak 1824-1880,waar-

in denhm voornamelijk een handelsondernemingwas – is uitstekend en uit-

puttenddoorhembeschreven.

Hij schetst de redenen voor de oprichting van de nhm en de rol die de

ondernemingvervuldebijhetCultuurstelsel.Uitvoerigberichthij ookoverde

betrokkenheidvandenhmbijdeopkomstvande textielnijverheid inTwente,

het herstel van de Nederlandse scheepsbouw, en de rol van financier. Ook de

positie van denhm inNederlands-Indië bij het cultuurbedrijf en als financier

beschrijft hij uitputtend, evenals de activiteiten in Japan, Suriname en New

York. Over het aspect goederenhandel doet hij uitgebreid verslag. Waar hij

veel minder aandacht aan besteedt, is de bancaire ontwikkeling van de nhm

na 1880. Waarschijnlijk heeft hij deze periode oppervlakkig beschreven, om-

datdieopdatmoment totde recentegeschiedenisbehoorde.

Alhoewel Mansvelts studie in 1924-1926 is verschenen en daardoor geda-

teerd, heeft zijn onderzoek nog steedswaarde door de uitvoerige beschrijving

vandediverse zakenwaardenhmzichmeebezighield.

De hiernavolgende studies zijn allemaal van recenter datum en verschenen

vanaf 1992.Daarom sluiten ze beter aan bij het soort vragen dat tegenwoordig

wordt gesteld.Dewerken zijn geselecteerd omdat denhm inmeer ofmindere

mate indeze studies onderwerpvanonderzoek is.

De twee delen van het onderzoek van Kymmell naar de algemene banken

in Nederland in de periode 1860-1914 verschenen in 1992 en 1996 binnen het

project van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (nibe)

over degeschiedenis vande algemenebanken.6 BijKymmell – zelf eenoud-fir-

mant van de bank Pierson,Heldring& Pierson – staan de aspecten kredietver-
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Inleiding 19

lening en middelenvoorziening centraal. De delen zijn met een grote kennis

vanzakengeschreven envormeneenmust voor iedereendie zichmetbancaire

geschiedenis bezighoudt. Het onderzoek is voor het grootste deel gebaseerd

opbestaande literatuur.

Kymmell heeft vastgesteld dat het bankbedrijf van de nhm tussen 1900-

1913 in Nederland een spectaculaire groei onderging. Vanaf 1902 schoten de

toevertrouwde middelen (deposito’s, crediteuren in rekening-courant) om-

hoog. Ook bij de zakelijke kredietverlening was er tussen 1900-1913 een gro-

te toename, de nhm en Incasso-Bank waren hier het meest expansief. De

groep koloniale banken zag in deze jaren de kredietverleningmetmaar liefst

450%stijgen.

De auteurheeft ookhet toenemendebelang vanhet effectenbedrijf vande

nhm vastgesteld. Vanaf 1880 begon de nhm deel te nemen in syndicaten en

vanaf 1900 speelde de bank bij alle grotere syndicaten een actieve en vaak ook

leidende rol.

Door de groei bij de kredietverlening veranderde ook de samenstelling

van het balanstotaal. Bestond dit in 1900 voor 50% uit effecten en deelnemin-

gen, in 1913wasdit afgenomen tot 30%.De samenstellingvanhet eigenvermo-

gen volgde de tegenovergestelde richting. In 1900 was 47% van het eigen ver-

mogen belegd in effecten en deelnemingen, in 1913 was dit toegenomen tot

63%. De grote post deelnemingen was typisch voor de koloniale banken en

kwam bij de alleen in Nederland opererende banken in veel mindere mate

voor.Doordezegrotebeleggingsportefeuillehaddenhmhetkarakter vaneen

crédit mobilier. Kymmell constateert dat door bovengenoemde veranderingen

de nhm hierdoor in 1913 veel meer een bank was dan in 1900. De gevolgtrek-

kingen van Kymmell zijn alleen van toepassing op het Nederlandse bankbe-

drijf van de nhm; over de bancaire activiteiten in Nederlands-Indië deelt hij

veel minder mee. Datzelfde is van toepassing voor het cultuurbedrijf en

anderehandelsactiviteitenaldaar.

De dissertatie van Wijtvliet uit 1993 is als een afgeleide van het nibe-onder-

zoek van Kymmell te beschouwen. Wijtvliet richt zich op het Nederlandse

bankwezen in de periode 1860-1914. Zijn studie is opgebouwd uit een vijftal

casestudies. Hij behandelt de opkomst van de kredietverenigingen en het

crédit mobilier in de periode 1850-1870, de rol van de Nederlandsche Bank in

de jaren 1850-1860, de uitbreiding met bancaire activiteiten rond 1880 bij

de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de omschakeling bij de Twentsche

Bankvereenigingvancommanditairenaarnaamlozevennootschap inde jaren
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1906-1916 endeuitbreiding van activiteiten in de provincie bij deAmsterdam-

scheBankendeRotterdamscheBank inde jarenna 1911.7

Het hoofdstukover denhm is voor dit onderzoekuiteraardhetmeest rele-

vant.Wijtvliet schetst de geschiedenis vanaf de oprichting in 1824 tot ongeveer

1870 en geeft ook eenbeeld vanhet bankwezen inNederlands-Indië in de jaren

1860-1870. Door de geleidelijke afschaffing van het Cultuurstelsel vanaf deze

tijd begon een van de belangrijkste winstbronnen voor de nhm op te drogen.

De andere activiteit, de zogenoemde eigen handel – het handeldrijven voor

eigen rekening–, zat toen al jaren inhet slop.Deze beide zaken vertaalden zich

in dalende dividenden. Vanuit de aandeelhouders en raad van commissarissen

ontstond druk op de directie dat er een koerswijziging moest plaatsvinden.

Verbreding van de activiteitenmet dewissel- en effectenhandel werdmogelijk

doordat het verbod hierop in 1874 uit de statuten werd ge-schrapt. Het daad-

werkelijk actief optreden op dit terrein vond plaats vanaf 1880. In dat jaar trad

directeur Obreen af en de kritische commissaris HendrikMuller vervaardigde

een notamet zijn visie op het verleden, heden en de toekomst van denhm.Hij

was er een voorstander van dat de nhm zich losser zou maken van de Neder-

landse staat en zich zou gaan toeleggen op het bankieren en de eigen handel

zou staken. Hij adviseerde dat de nieuw te benoemen directeur een bankier

moest zijn. Inderdaad werd bankier B. Heldring na uitgebreide discussie tot

de nieuwe directeur benoemd. Doordat de directie niet daadkrachtig met het

bankieren begon, volgden in de jaren 1880-1884 nog vele aanvaringen tussen

directie en raad van commissarissen over de gewenste koerswijziging. In 1882

presenteerdedirecteurHeldringeennotaomdaadwerkelijkmetbepaaldeban-

caire zaken te beginnen in Nederlands-Indië. Door een nieuwe statutenwijzi-

ging in april 1884 werden alle bankierswerkzaamheden toegestaan, werd het

ookmogelijk om deel te nemen in emissiesyndicaten en was het niet meer no-

dig om hiervoor van geval tot geval toestemming van commissarissen te ver-

krijgen. De auteur geeft een beeldend verslag van de strijd tussen directie en

commissarissen in de jaren 1874-1884.De commissarissen kregen ten dele hun

zin door het starten van het bankbedrijf, terwijl de directie ook een overwin-

ning boekte doordat alleen de eigen handel zou worden stopgezet, maar

anderehandelsactiviteitenook inde toekomstmogelijk zoudenblijven.

De dissertatie van Potting over de ontwikkeling van het geldverkeer op de

Oostkust van Sumatra in de jaren 1875-1938 werd in 1997 gepubliceerd.8 Deze

studie heeft twee centrale onderwerpen: de regulering en vereenvoudiging

van het betalingsverkeer en de wijze waarop de in Nederlands-Indië geves-
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tigde Nederlandse banken de aangetrokken spaargelden en deposito’s beleg-

den, oftewel: in welke mate financierden zij de landbouwbedrijven die zich

vanaf 1870 aan de Oostkust vestigden. De opkomst van deze bedrijven hing

samenmet de geleidelijke opheffing van het Cultuurstelsel in deze tijd.Hier-

door ontstond er een behoefte aan kredietverlenende instellingen en we zien

danook indeze tijddevestigingvanbanken indeze regio.

In 1863 vestigdendeNederlandsch-IndischeHandelsbank (nihb), deRot-

terdamsche Bank, de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging ‘Rotter-

dam’ zich in Batavia. Eerder dat jaar had de Engelse Chartered Bank of India,

Australia and China zich hier al gevestigd, in 1878 gevolgd door de Handels-

vereeniging ‘Amsterdam’ en in 1881 door de Koloniale Bank. Alle banken wa-

ren op Java gevestigd. Door de uitbreiding van de landbouwbedrijven op de

Oostkust van Sumatra ontstond bij deze bedrijven behoefte aan kredieten. In

eerste instantie werden de ondernemingen hiervoor bediend door het nhm-

agentschap Singapore. Het agentschap had na verloop van tijd de grootste

landbouwbedrijven aan zich gebonden en was voor deze bedrijven ook actief

bijdeaan- enverkoopvangoederen,enverleendehand-enspandienstenbijde

werving vanChinese koelies in Singapore enPenang.De activiteiten verliepen

zo succesvol dat in 1888 werd besloten tot de vestiging van een nhm-agent-

schap in Medan. Vanaf het begin gaf dit agentschap kasorders (in dollars en

Straits-dollars) uit, die bij dit kantoor konden worden omgewisseld voor zil-

veren dollars, uiteraard tegen een zekere vergoeding. De uitgifte van deze

kasorders werd veroorzaakt doordat de Javasche Bank – een combinatie van

circulatie- en handelsbank, en kassier van en voor het Nederlands-Indische

gouvernement – haar activiteiten en de circulatie van muntgeld en bankpa-

pier tot aan het begin van de twintigste eeuw tot Java zelf beperkte. In de bui-

tengewesten handelde men in natura of maakte men, sinds de invoering van

de muntwet van 1854, gebruik van Nederlands kopergeld, van duiten uit de

voc-tijd of,met name op Sumatra en Borneo, van door de Britten in de Straits

Settlements uitgegeven geld, de Straits-dollars. De invoering van de Neder-

lands-Indische gulden in de buitengewesten in 1908 maakte aan de omloop

vandenhm-kasorders eeneinde.

De belangrijkste activiteit in deze jaren bestond uit wisseltransacties.

Doordat de nhm lange tijd de enige Nederlandse bank aan de Oostkust was,

was zij in staat op grote schaal diensten te verlenen aan de Europese planters.

Ditmonopoliewerd veroorzaakt doordat de andereNederlandse bankendoor

de Suikercrisis in 1884 in (grote) problemenwaren geraakt en hierdoor niet in

staat waren zich op de Oostkust te vestigen. Dit monopolie hield aan tot het
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begin van de twintigste eeuw. Britse banken hadden zich al wel sinds begin

jaren tachtig vanuit Singapore enPenangopdeOostkust gevestigd.

Vanaf 1896 legde het agentschapMedan zich ook toe op het afsluiten van

consignatiecontracten. Begin twintigste eeuw financierde het agentschap

reeds 20%vande totale tabaksoogst vandeOostkust.Het agentschap trokwei-

nig deposito’s aan omdat de cultuurondernemingen kapitaal dat niet direct

nodigwas, overmaaktennaar hunhoofdkantoor inNederland.Ookbij de kre-

dietverlening trad een wijziging op. Veel ondernemingen regelden via hun

hoofdkantoor een krediet bij denhm inAmsterdam,dat vervolgenswerd uit-

betaald door het agentschap in Medan. Vanaf 1913, na de introductie van de

thee- en rubbercultuur, vestigden ook de nihb en de Nederlands-Indische

Escompto Maatschappij (niem) zich aan de Oostkust. Binnen de nu steeds

groter wordende groep banken trad een zekere marktsegmentatie op waar-

bij de nhm, Javasche Bank en de Standard Bank de grote ondernemingen

bedienden die hun bestaansrecht reeds hadden bewezen. De nihb en niem

waren actief in het middelste marktsegment terwijl nieuwkomer Koloniale

Cultuur- enHandelsbankzich richtte opkleine,meer risicovolle ondernemin-

gen. Vanaf deze tijd werd het nhm-agentschap ook actiever bij de bemidde-

ling vanverkoopvan cultuurproducten.Bij tabakontvinghet agentschap20%

van de oogst in consignatie, bij rubber was dit slechts 10% omdat een groot

deel van deze ondernemingen eigendom was van Britse of Amerikaanse on-

dernemers.

Door de crisis in het cultuurbedrijf waren alle banken in de jaren dertig

genoodzaakt omhunactiviteitenop eenveel kleinere schaal uit te voeren.Pot-

ting concludeert dat het optreden van de nhm aan de Oostkust van Sumatra

getuigde van eengezondekoopmansgeest.Door de vroege vestigingwas zij in

staat uit te groeien tot een belangrijke bankwaar de Europese bedrijven graag

zakenmeededen.

In 1999 is de studie van Van der Werf verschenen over de bancaire fusies van

1964: het ontstaan van de Algemene Bank Nederland (abn) door de fusie tus-

sen denhm en deTwentsche Bank en deAmsterdam-RotterdamBank (Amro)

door het samengaan van de Amsterdamsche Bank met de Rotterdamsche

Bank.9 De auteur heeft een veelheid aan bronnen gebruikt en bovendien vele

interviews afgenomen. Hierdoor komen de concurrentieverhoudingen en

daarmeede fusiemotievenglasheldernaar voren.

Van der Werf heeft de periode 1945-1964 onderzocht en van ieder van de

vier bankenbeschrijft hij hunactiviteiten en specialiteiten.Voordenhmgeeft
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hij een overzicht van het overzeese bedrijf en laat hij zien dat bij dit onderdeel

met een gering kapitaalbeslag grote winsten werden gemaakt. Vooral de kan-

toren Jeddah enNewYorkwarenhier aanvankelijkdegrotewinstbronnen.De

situatie van de kantoren in Indonesië, veruit het belangrijkste onderdeel van

het buitenlandse netwerk, veranderde rigoureus door de onafhankelijkheid

van dit land in 1945. De auteur beschrijft de steeds groter wordende proble-

men om dit bedrijf winstgevend te houden. Uiteindelijk werden het cultuur-

en bankbedrijf genationaliseerd en gingen deze onderdelen voor denhm ver-

loren. Bij het binnenlandse bedrijf geeft hij een schets van het effectenbedrijf,

de binnenlandse kredietverlening en de innovaties op het gebied van demid-

dellange kredietverlening, de deelnemingen waaronder de participatie in

vliegtuigbouwer Fokker, en de creditgelden en de grote deposanten.Zijn con-

clusie is dat het wegvallen van het bedrijf in Indonesië het belangrijkste fu-

siemotief voor de nhm was. Hierdoor ging de grootste winstmaker verloren

waardoor de rentabiliteit onder druk kwam te staan. Een tweede motief was

het belangrijker worden van de spaargelden voor de funding van de krediet-

verlening. Hiervoor was een goed gespreid kantorennetwerk in Nederland

noodzakelijk. Van de vier grote banken had de nhm het kleinste netwerk.

Door met een andere bank te fuseren, verwachtte de nhm deze problemen te

kunnenoplossen.

In het slothoofdstuk beschrijft Van der Werf de fusieonderhandelingen

tussen denhm en deTwentsche Bank in 1959, 1961-1962 en 1964 en die tussen

denhm en deAmsterdamsche Bank in 1963-1964.De zakelijke noodzaak voor

de fusie en de persoonlijke belangenstrijd tussen de directieleden botsten

hierbij regelmatig. Uiteindelijk fuseerden nhm en Twentsche Bank tot abn

en de twee overblijvers Amsterdamsche Bank en Rotterdamsche Bank gingen

op indenieuweAmroBank.

Eveneens in 1999 verscheen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van abn

amro het boek Wereldwijd bankieren over de geschiedenis van deze bank en

haar voorgangers in de periode 1824-1999.10 Deze bundel is voor het grootste

deel samengesteld op basis van bestaande literatuur.Alleen de auteurs van de

hoofdstukken 1 (Jonker) en4 (Uittenbogaard enVanZanden)hebbenvoorhun

tijdvakkenwel archievengeraadpleegd.

Jonker beschrijft in het eerste hoofdstuk, de periode 1813-1870, de econo-

mische situatie in Nederland na de Franse overheersing en de bedoeling van

koningWillem imet de oprichting van denhm in 1824 inDenHaag.Dit han-

delsbedrijf moest de economie weer nieuw leven inblazen. Er zou handel
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moetenwordengedrevenmet alle continenten,de internationale stapelmarkt

zoumoetenwordenhersteld enhet bedrijf zouzichookbezigmoetenhouden

met financieringsdiensten. Deze opzet bleek te ambitieus en was niet succes-

vol. Daarom concentreerde de nhm zich na deze moeilijke beginjaren op

Nederlands-Indië.

Na de Belgische afscheiding verhuisde de nhm van Den Haag naar Am-

sterdam.Doordat de ondernemingdoorde staat in 1830werd ingeschakeldbij

het Cultuurstelsel vormden de hiermee verdiende commissies de grootste bij-

drage indewinst.Denhm tradhierbij opals commissionair vanhetgouverne-

ment: opslag van producten bij de Factorij, transport naar Nederland op door

de nhm gecharterde schepen en vervolgens veilingen in Nederland. De nhm

financierde dit hele traject. Daarnaast trad de nhm op als financier voor de

staat, de Twentse textielindustrie, Indische suikerplanters en Amsterdamse

suikerraffinadeurs. Door haar grote kapitaal had de nhm ook een flink aan-

deel bij de financieringvandeexport vanproductennaarNederlands-Indië.

De omvang en schaal van werkzaamheden stelde de nhm in staat haar

handelstechnieken en -voorwaarden in Nederland als uniforme standaarden

ingang te doen vinden (celen, suikerstandaard, eigendomsmerk van de nhm

opkatoen,dezogenoemde tjaps).

Indezeperiodedomineerdendekleinekassiers en commissionairshuizen

het Nederlandse financiële toneel. Pas door de oprichting van de Twentsche

Bankvereeniging in 1861, de Rotterdamsche Bank en de Nederlandsch-Indi-

sche Handelsbank in 1863 en de Amsterdamsche Bank in 1871 zou dit toneel

zich flinkwijzigen.

Vanaf 1860 ontstond er een meer liberaal klimaat in Nederland, zodat al-

lerlei economische belemmeringen uit dewegwerden geruimd.Dit gebeurde

onder andere ook indehandelmetNederlands-Indiëwaar denhmgeleidelijk

haar monopolie verloor ten gunste van het vrije ondernemerschap. Dit vorm-

dedeaanleidingvoordekoerswijziging rond 1880.

In hoofdstuk 2, de periode 1870-1914, van Wereldwijd bankieren beschrijft

Barendregt dat door de geleidelijke opheffing van het Cultuurstelsel en de

liberalisering vanhethandelsverkeer dewinstbronnenvandenhmbegonnen

op te drogen. De handel voor eigen rekening werd daarom weer opgepakt en

deondernemingging inNederlands-Indië consignatiecontractenaanmet cul-

tuurondernemingen en participeerde zelfs in sommige ondernemingen. De

pogingen omvaste voet in Japan endeVerenigde Staten te krijgen,mislukten.

De commissarissenwilden daarom een koerswijziging: het beoefenen van het

bankbedrijf.Ditmoeizameovergangsproces vondplaats inde jaren 1874-1884.
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De start van het bankbedrijf vond in Nederlands-Indië plaats, maar ook het

hoofdkantoor was actief in het emissiebedrijf. In 1903 stelde het bedrijf in

Nederland zich open voor het plaatsen van deposito’s.De bankwas hierin bij-

zonder succesvol. De auteur constateert dat de nhm door haar grote beleg-

gingsportefeuillehetkarakter vaneen créditmobiliervertoonde.

Denhmwerd in 1884 veelminder hard getroffen door de Suikercrisis dan

haar concurrentie.Debankhad inde jarendaarvoorhaarbelangen indeze sec-

tor belangrijk teruggebracht. In diverse steunsyndicaten, om in problemen

geraakte bedrijven te redden, participeerde denhm. Doordat de concurrentie

in Indië tijdelijk was uitgeschakeld, kreeg de nhm hier de wind in de rug.Na

1900 werden er ook vestigingen in andere Aziatische landen geopend. Zowel

in Nederlands-Indië als in Nederland is na 1900 een forse groei in de krediet-

verlening te constateren.

HetderdehoofdstukvanWereldwijd bankierenbeslaat deperiode 1914-1950.

De Jager beschrijft hier het daadkrachtige optreden van nhm-president Van

Aalst bij de vorming van een steunsyndicaat na de sluiting van de Effecten-

beurs na het uitbreken van de EersteWereldoorlog. VanAalst speelde ook een

belangrijke rol indeoorlogsjarenals voorzitter vandeNederlandscheOverzee

Trustmaatschappij. Dit lichaam was opgericht om de Nederlandse overzeese

aanvoer enigszins in stand te houden na het instellen van de geallieerde blok-

kade. Vanaf 1911 vond inNederland eenproces van bankconcentratie plaats, in

ganggezetdoordeRotterdamscheBankvereeniging (Robaver).Allegroteban-

ken breidden vervolgens ook hun netwerk uit, behalve de nhm. De enige zet

vandezebankwasde samenwerkingvanaf 1916metdeGelderscheCredietver-

eeniging (gcv). Pas in 1936 werd deze bank volledig overgenomen. In Neder-

lands-Indië en Azië werd het aantal vestigingen wel uitgebreid. De nhmwas

samenmet de Robaver in de jaren twintig actief in diverse Duits-Nederlandse

accepthuizen. In deze jaren ontstond ook de samenwerking op emissiegebied

met bankierMannheimer vanMendelssohn&Co.Na de crash op de Effecten-

beurs vanNewYork in 1929daaldenwereldwijd de grondstofprijzen.Denhm

kwamhierdoor in de problemen omdat er in de vroege jaren dertig grote ver-

liezenwerdengeleden inhet Indische cultuurbedrijf.Er volgdeeengrote reor-

ganisatie in 1934 waarbij driekwart van het kapitaal werd afgestempeld. Kort

daarvoor was VanAalst al afgetreden. Enkele jaren later, in 1939, leed de nhm

een groot verlies en imagoschade door het faillissement van Mendelssohn &

Co. De opvolger van Van Aalst, Crena de Iongh, werd hiervoor verantwoorde-

lijkgehoudenenmoest vertrekken.

Na de Duitse inval werd de statutaire zetel van de nhm naar Batavia ver-
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plaatsten, later naar Paramaribo.Tijdens de bezettingsjaren daalden alle acti-

viteiten bij de Nederlandse banken naar een bedenkelijk laag peil. De post

debiteuren slonk, terwijl de post crediteuren fors toenam. De post schatkist-

papierwasde enigeomin tebeleggen.

Uittenbogaard en Van Zanden zijn de auteurs van hoofdstuk 4, de periode

1950-1990.

In 1949werddeonafhankelijkheid van IndonesiëdoorNederlanderkend.

De auteurs schetsen dat dit in de jaren vijftig grote gevolgen had voor het

bank- en cultuurbedrijf van de nhm. Uiteindelijk werd het cultuurbedrijf in

1959 genationaliseerd, hetzelfde gebeurde met het bankbedrijf in 1960. De

nhm had daarom al vanaf 1945 pogingen gedaan zich elders in de wereld te

vestigen,omeenmogelijk verlies vanhet Indonesischebedrijf te kunnen com-

penseren. Dat verliep tamelijk moeizaam en was in eerste instantie niet echt

succesvol.Ook het binnenlandse netwerkwerd uitgebreid.Na de nationalisa-

tie in Indonesië ging de nhm in Nederland op zoek naar een fusiepartner. Er

volgden fusiegesprekken met de Twentsche Bank en Amsterdamsche Bank.

Uiteindelijk na moeizame onderhandelingen viel in 1964 de keuze op de

Twentsche Bank. In feite werd de Twentsche Bank overgenomen, naar buiten

heette het een fusie. De nieuwe bank ging in oktober 1964 van start onder de

naamAlgemeneBankNederland (abn).

In 2003 werd de studie van Van Tielhof over de rechtsvoorgangers van abn

amro ten tijdevandeTweedeWereldoorloggepubliceerd.11Hetboekgaatniet

over de bedrijfseconomische facetten van de banken in deze periode, maar

over de rol vande banken in samenhangmet de jodenvervolgingen,het verzet

enhet rechtsherstel.

Duidelijk wordt dat de nhm, maar ook de Nederlandsch-Indische Han-

delsbank, weinig joods personeel en weinig joodse klandizie hadden. In het

kader van de economische Verflechtung met Duitse bedrijven werd de nhm

door het ministerie van Economische Zaken in Berlijn gekoppeld aan de

Dresdner Bank.Door gebrek aan interesse van nhm-zijde kwamhiervan niks

terecht; de Dresdner Bank verwierf door de confiscatie van aandelen uit joods

bezitwel een flinkepartij aandelennhm.

De Nederlands-Indische banken waren bij de Duitse bezetter niet popu-

lair. Zij hadden na deDuitse inval hun zetels naar Batavia verplaatst en dreig-

denonder anderehierdoor regelmatigonderbeheer tewordengesteld.

Zoals alle banken raakte ook de nhm betrokken bij de handel in effecten
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afkomstig uit joods bezit; alle banken hadden bij deze onteigening meege-

werkt. De nhm had zelf op de Effectenbeurs eigen aandelen uit dit geroofde

bezit opgekocht.

In 1942 werd een aantal directieleden van de nhm door de Duitsers gegij-

zeld. In het jaar daarop, in 1943, moest de nhm haar hoofdkantoor verlaten

nadat het door een Duitse instantie was gevorderd. De grote banken, behalve

deRobaver, verleenden alle ondersteuning aande onderduikorganisatieNati-

onaal Steunfonds.

Nadeoorlogvonder eenzuiveringonderhetpersoneelplaats,waarbij een

aantal pro-Duitse personeelsleden werd ontslagen. Ook de directies van de

Amsterdamsche Bank,Twentsche Bank en nhmmoesten zich voor hun func-

tioneren tijdens de oorlog verantwoorden voor deZuiveringsraad.Het vonnis

dat in 1948 werd uitgesproken tegen president Heldring en directeur Collot

d’Escurywasbijzondermild.

Het onderzoek van Korthals Altes over de geschiedenis van de Nederlandsch-

IndischeHandelsbank/NationaleHandelsbank (nihb) verscheen in2004.12De

studie is gebaseerdopdenotulenvandedirectievergaderingen.

De bank is ontstaan vanuit de crédit mobilier-gedachte, begonnen in

Frankrijk. De nihbwerd in 1863 opgericht door de Algemeene Maatschappij

voor Handel en Nijverheidmet het doel het beoefenen van het bankbedrijf in

Nederlands-Indië. In negen hoofdstukken beschrijft de auteur chronologisch

het begin vande bank inBatavia ende verbreding van activiteitenmet het cul-

tuurbedrijf. Na jaren van groei kwam de onderneming in 1884 in zwaar weer

door de zogenoemde Suikercrisis. Omdat het bedrijf dreigde te kapseizen,

werd besloten om het cultuurbedrijf los te maken van de bank en onder te

brengen in een aparte dochteronderneming, deNederlandsch-Indische Land-

bouw Maatschappij (nilm). Jarenlang was deze dochter verantwoordelijk

voor het grootste deel van dewinst van denihb. Vanaf 1900 volgde een gesta-

ge uitbreiding van het kantorennet in Nederlands-Indië en Azië. In 1921 ging

debiteur Oliefabriek Insulinde failliet. Hierbij leed de nihb een verlies van

ƒ 35 miljoen; door de grote reserves kwam de bank echter niet in problemen.

Vanaf de jaren twintig werden de kredietverlening en het emissiebedrijf in

Nederland belangrijker. De crisis in de cultures in de jaren dertig zorgde er-

voor dat de bank een aantal jaren het dividend passeerde en door de verliezen

bijdochternilmmoest in 1935hetgestortekapitaal vandenihbmet40%wor-

den verminderd.Na deTweedeWereldoorlog proclameerde Sukarno de onaf-

hankelijkheid van Indonesië. Hierdoor stagneerde het bank- en cultuurbe-
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