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Inleiding 
Hoewel Nederland een klein land is, blijken we toch een zeer belangrijk land op 

het wereldtoneel. Veel multinationals (bedrijven met vestigingen in meerdere 

landen) kennen hun oorsprong in Nederland: de olie- en gasmaatschappij Shell, 

bierproducent Heineken, levensmiddelenconcern Unilever en natuurlijk ABN 

AMRO en de VOC.  
Omdat onze interesse uitgaat naar zowel geschiedenis als economie, leek het 

ons een goed plan om deze twee vakken te combineren in ons profielwerkstuk. 

Maar hoe komen we vervolgens tot het vergelijken van twee multinationals die 

ogenschijnlijk alleen met elkaar te maken hebben dat ze beide van origine 

Nederlands zijn? 

De keuze voor deze bedrijven komt voort uit meerdere interesses. In de 

geschiedenislessen wordt zeer veel aandacht besteed aan de Vereenigde 

Oostindische Compagnie, hét toonbeeld van de voortvarendheid die de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kende in de Gouden Eeuw. Wat 

ons opviel bij het behandelen van de VOC, is dat er veel aandacht wordt 

besteed aan expansie en aan wat zij voor de Republiek betekend heeft, maar 

dat er zeer weinig of geen aandacht wordt besteed aan hoe het ooit mis heeft 

kunnen gaan bij zo’n grote en voortvarende Compagnie die zijn tijd ver vooruit 

was. Daarnaast kwam onze interesse voor ABN AMRO voort uit het feit dat deze 

bank de afgelopen jaren zeer vaak in de media is verschenen, zowel positief als 

negatief. Daarbij was ABN AMRO het boegbeeld van Nederland op de 

internationale financiële markt. Bij ABN AMRO vroegen wij ons hetzelfde af als bij 

de VOC: hoe heeft het daar ooit mis kunnen gaan? 

Hierdoor raakten wij enthousiast om ons te gaan verdiepen in beide 

multinationals: hoe kwamen ze eens tot stand, en vooral, hoe ging het ooit mis? 

En zouden er overeenkomsten zijn bij de beide bedrijven, ook gegeven het feit 

dat de een aanzienlijk ouder is dan de ander? En zo kwamen wij tot ons 

onderwerp: Leren bedrijven van nu van fouten die in het verleden door andere 

bedrijven gemaakt zijn? 
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In ons onderzoek kwamen we er al vrij snel achter dat de verbinding tussen de 

VOC en ABN AMRO minder abstract is dan hij misschien lijkt. De 

rechtsvoorganger van ABN AMRO, de Nederlandse Handel-Maatschappij, werd 

in 1824 door Willem I opgericht, en verschillende historici beweren dat deze 

ontstond om de Hollandse glorie, eens bereikt door de VOC, nieuw leven in te 

blazen. Daarbij was het een afgevaardigde van stadhouder Willem V in de 

Heren Zeventien, Thomas Hope, die samen met zijn broer Archibald een 

handelshuis begon, wat in 1762 Hope&Co zou worden. Wat Hope&Co met ABN 

AMRO te maken heeft, is te vinden in ons onderzoek. 

In onze aanpak hebben wij besloten om te werken met vier deelvragen, twee 

om ons te oriënteren en ‘dossierkennis’ te verschaffen, en twee om te 

analyseren en te onderzoeken. Deze deelvragen hebben wij als volgt 

geformuleerd: 

1.  Waardoor ging de V.O.C. ten onder? 

2. Wat was de oorzaak van de crisis bij ABN AMRO? 

3. Een vergelijking tussen de ondergang van de V.O.C. en de crisis bij ABN 

AMRO. Speelden bij beide bedrijven dezelfde problemen? 

4. Wanneer we kijken naar de oorzaken van de ondergang van de V.O.C. 

en de crisis bij ABN AMRO, kunnen we dan hiermee problemen in de 

toekomst in sectoren voorspellen? 

Zoals gezegd, eerst zijn wij ons gaan verdiepen in ABN AMRO en in de VOC. Hoe 

ontstonden deze multinationals, en belangrijker, hoe ging het mis?                          

Na een grondige analyse van beide bedrijven zijn wij ons in elkaars stukken 

gaan verdiepen, om zo met elkaar opgedane kennis uit te wisselen, en ons 

optimaal voor te bereiden op het daadwerkelijke onderzoek (Christiaan deed 

de VOC, Juriaan ABN AMRO). Hierna zijn we overeenkomsten gaan zoeken in 

onze deelvragen: wat lijkt op elkaar, wat zijn overeenkomstige vlakken die de 

problemen hebben veroorzaakt? En, na een grondige behandeling van die 

stelling zijn we gaan schrijven voor de toekomst: kunnen we situaties schetsen 

waarin duidelijk wordt dat het ergens mis zal gaan, en zijn daar voorwaarden 

aan te stellen? 
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Samenvatting 
Leren bedrijven van nu van de fouten die in het verleden zijn gemaakt?            

Op deze vraag zijn wij de afgelopen weken dieper ingegaan en hebben, naar 

onze mening, een duidelijk en goed overdacht antwoord hierop gegeven. 

Voordat wij een antwoord konden geven hebben wij eerst uitgebreid 

onderzoek gedaan naar zowel de VOC als naar ABN AMRO, en dit onderzoek 

hebben wij in vier verschillende deelvragen beschreven: 

Deelvraag 1: Hoe ging de VOC ten onder?                                                                          

In deze deelvraag hebben wij, voordat wij antwoord konden geven op de 

vraag, eerst de ontstaansgeschiedenis van de VOC uiteengezet. We hebben 

de weg die de VOC heeft afgelegd beschreven richting de top, maar vooral 

naar het dal, en de uiteindelijke ondergang.  

Deelvraag 2: Wat was de oorzaak van de crisis bij ABN AMRO?                          

Deze deelvraag begonnen wij wederom met een beschrijving van de 

geschiedenis van de ABN AMRO en diens voorgangers. Aanvankelijk hebben wij 

geschetst welke bedrijven allemaal voorafgingen aan ABN AMRO, om 

vervolgens te beschrijven waar, hoe, wanneer en waarom het mis ging, en de 

bank in een crisis belandde.  

Deelvraag 3: Speelden bij beide banken vergelijkbare problemen een rol?           

Bij deze deelvraag was het van belang om eerst gewoon samen te zitten, en 

gedachten uit te wisselen. We lazen elkaars deelvragen, riepen dingen die in 

ons naar boven kwamen, schreven deze op, en werkten zo de deelvraag uit. De 

uitkomsten hiervan waren voor ons écht boven verwachting, en we hopen dat 

dat voor u, als lezer, hetzelfde zal zijn! 
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Deelvraag 4: Wanneer we kijken naar de oorzaken van de ondergang van de 

VOC en de crisis bij ABN AMRO, kunnen we dan hiermee problemen in de 

toekomst voorspellen?                                                                                                    

Bij deze deelvraag was het zaak dat wij verder keken dan onze eigen 

multinationals, wat voor ons een mooie uitdaging was. Van grote waarde was 

voor ons het gesprek met de (toenmalige) CEO van ABN AMRO, dhr. Gerrit 

Zalm, die ons uitgebreid zijn visie beschreef, en daarover ook met ons in gesprek 

ging. 

Met dit PWS hebben wij niet alleen veel geleerd over beide multinationals, maar 

ook over het dieper nadenken en onderzoeken zelf. Wij hebben er belangrijke 

lessen uit getrokken, en kijken positief terug op het proces! 
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De Verenigde Oost-Indische Compagnie 
Hoe is de VOC ooit opgericht? 

‘Daer can in Indien wat groots verricht’1. Dit schreef Jan Pietersz. Coen in 1618. 

De VOC, als eerste multinational ter wereld, beroemd en berucht om zijn 

mentaliteit, is misschien wel hoofdverantwoordelijk voor de rijkdom en glorie van 

de Nederlanden, en misschien wel de hoofdoorzaak waarom wij nu spreken 

van de ‘Gouden Eeuw’. Maar hoe kwam deze glorie tot stand? Hoe verwachtte 

Jan Pieterszoon Coen dat hier iets groots verricht kon worden?  

 

Om de VOC te begrijpen moeten we terug naar het begin. Waarom begonnen 

Nederlandse kooplieden te zoeken naar een handelsweg naar Azië? Dit begint 

allemaal in 1556. Filips II, de zoon van Karel V, wordt de koning van Spanje. Het 

Spaanse Rijk was in die tijd een van de machtigste rijken op de wereld, en ook 

de Nederlanden vielen onder Spaans gezag. De macht van het Spaanse Rijk 

kwam onder andere door het feit dat Spanje en Portugal de enige rijken waren 

met koloniën2, namelijk in Zuid-Amerika, waar vooral goud- en zilvervloten 

vandaan kwamen. In het streven van Filips II naar absolute macht werden in 

1585 op zijn bevel alle buitenlandse schepen in Portugese en Spaanse havens 

eigendom van Spanje. Dit was schadelijk voor de Nederlanden, omdat zij de 

specerijen die de Portugezen aanvoerden uit Lissabon haalden. Filips II 

gebruikte meer embargo’s en belemmeringen, die allemaal bijdroegen aan de 

wens van de Nederlanden om autonoom te kunnen worden in hun handel en in 

hun voorziening van bijvoorbeeld Aziatische specerijen.3 

 

 

 

 

                                                   
1 Coen, Jan Pietersz. (1618), brief aan het VOC-bestuur na het veroveren van Jakarta 
2 Info.Nu (2014-2016), ‘Kolonisatie door Europese Landen’, http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/143839-
kolonisatie-door-europese-landen.html 
3 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 13 
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De meeste partijen die geïnteresseerd waren in de Aziatische producten waren 

gevestigd in Antwerpen. Antwerpen was het schakelpunt die de markt in Noord-

Europa van specerijen als peper voorzag. Dat verliep redelijk voorspoedig, maar 

ging mis in 1585. Antwerpen was de grootste haven- en handelsstad in Europa, 

maar werd in 1585 heroverd door de Parma, de Spaanse landvoogd. Hierna 

besloten de Hollanders en Zeeuwen de Schelde af te sluiten, waardoor 

zeeschepen niet meer naar Antwerpen konden varen.  

 

Veel rijke Antwerpse kooplieden besloten daarom te vertrekken uit Antwerpen, 

waardoor de Antwerpse markt zich voor een klein deel naar Amsterdam, maar 

toch vooral naar Hamburg verplaatste4. Maar, onder andere omdat de 

welvaart in Noord-Europa explosief steeg, steeg de vraag naar specerijen in 

Noord-Europa ook. Deze vraag werd zo groot, dat de Portugezen het niet meer 

voor elkaar kregen hun aanbod in balans met deze vraag te krijgen. Deze 

enorme vraag naar specerijen was een motief voor Nederlandse handelaren 

om zelf handel met Azië te gaan drijven.5  

 

De Republiek had absoluut de mogelijkheden om deze handelsreizen te gaan 

ondernemen. Er was voldoende geld, ook door de grootschalige trek van 

bewoners van de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden. De cartografie en, 

door de grote vorderingen van de cartografie6 was ook de kennis over de route 

aanwezig. Men besloot aanvankelijk om niet hetzelfde te reizen als de 

Portugezen, maar via de noordelijke route. Er waren wel verschillende 

opvattingen over die noordelijke route. Er waren opvattingen die stelden dat de 

doorvaart ten noorden van Nova Zembla was, en er waren opvattingen die 

stelden dat er via de Joegor Straat gevaren moest worden.7  

 

 

 

                                                   
4 Buskop, H. et al (2014), ‘Training voor het nieuwe examen met historische contexten’, Zutphen: Walburg Pers 
Educatief, blz. 40-41 
5 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 14-15 
6 Linschoten, Jan Huygen van, (1596), ‘Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten, naer Oost 
ofte Portugaels Indien’, Amsterdam: Cornelis Claesz.  
7 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 15 
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Eerste ondernemingen van vaart op de Oost 

Een Veerse koopman, Balthasar de Moucheron, nam het initiatief voor de tocht 

langs het noorden. In 1594 zonden de Staten-Generaal en Prins Maurits drie 

schepen uit. De leiding was in handen van de Zeeuwse vertegenwoordiger 

Cornelis Cornelisz. Nay en de Amsterdamse vertegenwoordiger Willem Barentsz. 

Deze vaart leek voorspoedig te verlopen, maar de invallende winter 

belemmerde hun oversteek bij de Karische Zee. Hierna volgde nog een aantal 

pogingen, waarvan de laatste het beroemdst is geworden. Willem Barentsz. 

drong samen met Jacob van Heemskerck door tot het meest noordelijke punt 

van Nova Zembla, maar konden hier niet verder, en waren genoodzaakt de 

winter van 1596-1597 door te brengen op Nova Zembla.8 

 

De zuidelijke zeeweg had meer succes. Op 2 april 1595 vertrokken drie 

koopvaarders9 vanaf Texel. De kleine vloot, verenigd in de Compagnie van 

Verre, was zwaar bewapend en goed uitgerust. De Staten van Holland hadden 

de schepen van wapens voorzien, en de vertegenwoordigers van de reders, 

Gerrit van Beuningen en Cornelis de Houtman, hadden van Prins Maurits 

vrijbrieven ontvangen. De voorbereidingen waren grondig, maar de reis zelf 

kende wel veel problemen. De Houtman en Van Beuningen raakten in conflict, 

en de verhouding met de Javanen was zeer gespannen. Veel mensenlevens 

gingen verloren, en halverwege de reis naar de Molukken keerde de 

‘compagnie’ terug. Van de 240 bemanningsleden kwamen er slechts 87 terug. 

Was deze zeeweg dan meer succesvol? Absoluut. Het was nu immers duidelijk 

dat de vaart naar Azië mogelijk was.10 

 

 

 

 

                                                   
8 Commelin, Isaac, (1646), ‘Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische 
Compagnie : Vervatende de voornaemste reysen, by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen...’, 
Amsterdam: Johannes Janssonius 
9 De ‘Mauritius’, de ‘Hollandia’, de ‘Amsterdam’ en het kleinere jacht ‘Duyfken’ 
10 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 15-16 
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Van Oost-Indische Voorcompagnieën (OVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

naar Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 

Toen eenmaal bekend werd dat de vaart mogelijk was werd er fors 

geïnvesteerd in tochten naar Indië in de hoop daar rijkdom te vergaren. In 

Amsterdam kwam een nieuwe onderneming, maar die fuseerde al snel met de 

Compagnie van Verre: De Oude Compagnie. Niet alleen in Amsterdam, maar 

ook in steden als Middelburg en Rotterdam werden compagnieën gesticht. 

Deze compagnieën noemen we voorcompagnieën, omdat deze voor 1602 

werden opgericht. De ontwikkeling ging bijzonder snel, maar de grote 

hoeveelheid voorcompagnieën en hun onderlinge concurrentie was zeer slecht 

voor de handel. Prijzen daalden, maar de expedities waren zeer duur. Daarbij 

moest de handel beschermd worden tegen de Portugezen. Johan van 

Oldenbarnevelt, de landsadvocaat, riep in 1598 alle reders bij elkaar, en na 

moeizame onderhandelingen werd besloten om de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie op te richten11. Deze compagnie zou een monopolie voor alle 

zeevaart en handel op Azië krijgen.12  

 

De vereniging van deze compagnieën kende een ingewikkelde 

organisatiestructuur, waarin onder andere stond dat het monopolie voor 21 jaar 

aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie werd verleend voor de vaart op 

de Oost, en een strakke indeling van de VOC in de Republiek. Dit was onder 

andere omdat de Kamers13 van de VOC bang waren voor een te grote invloed 

van de Amsterdamse Kamer. Deze was immers verantwoordelijk voor de helft 

van alle activiteiten op het gebied van bouw en uitrusting van de schepen.  

Amsterdam ontving hiervoor ook meer dan de helft van het totale beschikbare 

kapitaal. Er waren zestig bewindhebbers bij de VOC, waarvan Amsterdam er 

twintig leverde, Zeeland twaalf, en de overige kamers ieder zeven. De 

bewindhebbers per kamer kozen twee of drie keer per jaar afgevaardigden die 

enkele weken met elkaar vergaderden over het centrale beleid: de Heren 

Zeventien.                                              

                                                   
11 Zie bijlage 1 
12 VOC-site, ‘Bundeling van Krachten’, http://www.vocsite.nl/geschiedenis/ 
13 Zeeland (Middelburg), Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen 



 
 

 
13 

In deze kamer zaten acht Amsterdamse bewindhebbers, vier Zeeuwse en één 

uit alle kleinere kamers. Amsterdam had dus geen meerderheid in de Heren 

Zeventien, maar het overwicht van deze grootste kamer was vaak groot 

genoeg om hun zin erdoor te kunnen drukken.14 

 

Kapitaal: essentieel 

Om te kunnen concurreren met de grote machten, Spanje en Portugal, moest 

de VOC een sterke onderneming met voldoende kapitaalkracht worden. Alle 

aandeelhouders legden met elkaar kapitaal in, en zouden naar rato dividend 

ontvangen uit de winst van de retourladingen. Er zijn in dit systeem een aantal 

duidelijke verschillen ten opzichte van de voorcompagnieën: 

- De financiering was niet per expeditie, maar voor een langere periode 

- Het aandelenkapitaal kon in vier termijnen tussen 1603 en 1660 betaald 

worden 

- De bewindhebbers waren niet in persoon aansprakelijk voor de schulden 

van de Compagnie. Aandeelhouders waren slechts aansprakelijk tot het 

bedrag van hun inleg, waardoor de aandeelhouder en de 

bewindhebber wat dat betreft dezelfde positie hadden: bij beiden is 

maar een gedeeltelijke aansprakelijkheid. 

In principe kon iedereen investeren in de VOC, en dit gebeurde ook. Zowel 

loonarbeiders als kooplieden bezaten aandelen in de Compagnie. Wel is het zo 

dat veel kleinere aandeelhouders al snel hun aandelen aan de grote 

aandeelhouders verkochten: in 1602 hadden in Amsterdam 1143 personen 

aandelen, terwijl dit er in 1612 nog maar 830 waren.15 

 

 

 

 

 

 

                                                   
14 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 21 
15 VOC-site (onbekend), ‘Organisatie van de VOC’, http://www.vocsite.nl/geschiedenis/organisatie.html 
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Typerend voor de Compagnie is het bezit van de soevereine rechten: De VOC 

kreeg van de Staten-Generaal toestemming om uit naam van de Staten-

Generaal onder andere forten te bouwen en verdragen te sluiten. De Staten-

Generaal controleerden dit eigenlijk alleen maar door de instructies voor de 

gouverneurs goed te keuren, en de hoogste gezagsdragers van de VOC 

moesten voor de Staten-Generaal een eed afleggen.16 

 

Een moeizame start 

In het begin waren de kosten voor de VOC aanzienlijk hoger dan de 

opbrengsten: er moest een sterke vloot komen, maar deze leverde natuurlijk 

niet direct resultaat of opbrengsten. Daarbij moest er een sterke oorlogsvloot 

komen, ook om de steunpunten van de Portugezen in Azië aan te tasten. De 

VOC ontving hiervoor van de Staten-Generaal na 1609 zeer ruime subsidies. Een 

ongemak voor de VOC was dat het Twaalfjarig Bestand in Azië niet leek te 

gelden: daar bleven de partijen een bedreiging voor elkaar.17 Veel Portugese 

forten en schepen in de Indische archipel werden veroverd, waardoor de VOC 

eerst meer bekend stond als een ‘kaapvaartcompagnie18’.  

 

Omdat de vloot van de VOC goed verdedigd moest worden kostten de eerste 

vier expedities meer geld dan was ingelegd. Daar kwam nog eens bij dat de 

VOC te maken had met een aanbodoverschot: er was meer geïmporteerd dan 

er verkocht kon worden. Maar ook dichterbij huis ontstonden problemen. 

Isaac le Maire was een koopman die in 1602, bij de oprichting van de VOC, een 

van de belangrijkste aandeelhouders en bewindvoerders was. Le Maire was 

namens Amsterdam lid van de eerste Heren Zeventien, maar raakte al vrij vroeg 

in conflict met de VOC over een zeereis die buiten de VOC om was 

georganiseerd, maar wel op naam van VOC-bewindhebbers.  

 

 

                                                   
16 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 20-21 
17 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 24 
18 Kaapvaart was piraterij met toestemming van de regering. De vergelijking met de VOC is gemaakt door het feit dat 
de handelscompagnie zich in het begin vooral met veroveren bezig hield. 
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Le Maire werd verdacht van het vervalsen van rekeningen om voor zichzelf een 

vergoeding te krijgen. De schout die zijn zaak moest beslechten kon geen bewijs 

vinden, en schikte daardoor met Le Maire. Wel werd Le Maire gedwongen om 

de VOC te verlaten, en hij moest een document ondertekenen waarin hij 

beloofde in de toekomst niet de VOC te gaan beconcurreren. Hij mocht ook 

geen handel meer drijven aan de oostkant van Kaap de Goede Hoop, en hij 

moest landerijen als onderpand en een borgsom afstaan.19  

 

Na zijn afzetting begon le Maire de VOC tegen te werken. Hij startte onder 

andere de ‘Groote Compagnie’20. Dit was een geheim consortium die in 

aandelen van de VOC handelde met als doel de VOC schade toe te brengen. 

Hun truc was om met een koper de verkoopprijs van aandelen al vast te stellen 

voor de verkoop. Deze verkoop lieten ze meestal pas na één of twee jaar 

plaatsvinden. Daarna gingen ze speculeren dat de koers zou gaan zakken, en 

dat zij om winst te maken de te leveren aandelen voor de verkoopdatum tegen 

een lagere prijs in te kopen. Daarnaast ging dat consortium ook grote 

hoeveelheden aandelen op de markt dumpen, in de hoop dat de koers zo zou 

zakken. De VOC moest hierop in 1610 dividend uit gaan keren om de koersen 

weer te laten stijgen. Het dividend werd echter in natura uitgekeerd: in foelie, 

peper en noten21. Een handigheidje van de Heren Zeventien hier was dat zij 

deze foelie en muskaatnoten ter beschikking stelde toen de markt helemaal vol 

was van foelie en noten: het dividend was dus feitelijk lager. 

 

 

 

 

 

                                                   
19 Goor, J. van (1993), ‘De Nederlandse Koloniën’, Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, blz. 41 
20 Dillen, J.G. van (1930), ‘Isaac Le Maire en de handel in actiën der Oost-Indische Compagnie’, Economisch Historisch 
jaarboek 16, p. 1-165 
21 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 24 
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Het bestuur van de VOC probeerde met meer trucjes hun aandeelhouders 

minder uit te keren. Voordat er in 1613 een vloot vertrok bespraken zij met de 

aandeelhouders een assurantieplan22.  

Dit plan was eigenlijk een garantie dat de VOC zou blijven bestaan, 

bijvoorbeeld wanneer zij in financiële problemen zou raken. Het doel was dat 

de deelnemers zich voor 50% van hun aandeel in de Compagnie zouden 

verbinden (de som daarvan was de helft van het aandelenkapitaal).23 

 

Toen in 1622 het eerste octrooi verliep had de Compagnie 200% dividend 

uitgekeerd (10% per jaar). De aandeelhouders waren ontevreden: het 

rendement was vele malen lager dan verwacht, en zij hadden nooit inzicht in 

de financiële stand van zaken gekregen. De bewindhebbers vonden het 

belangrijker dat de Compagnie zou blijven bestaan, dan dat hun 

aandeelhouders tevreden zouden blijven. Belangrijk voor het voortbestaan van 

de VOC was Jan Pieterszoon Coen (Gouverneur-Generaal 1619-1623). Hij drong 

expliciet aan op veel schepen en veel geld: de toekomst lag volgens hem in 

een omvangrijk overzees handelsnetwerk. 24  

 

Omdat de participanten in de Republiek geen inzicht hadden in de boeken 

van de VOC hadden de bewindhebbers succes in het vormen van een 

permanent handelskapitaal in Azië. Dit was ook een van de vele redenen 

waarom de EIC25 niet kon concurreren met de Nederlanders in Azië. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
22 Dillen, J.G. van (1958), ‘Het oudste aandeelhoudersregister van de kamer Amsterdam der VOC’, Den Haag: 
Martinus Nijhoff, blz. 73-78 
23 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 25 
24 Goor, J. van (1993), ‘De Nederlandse Koloniën’, Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, blz. 68-69 
25 East India Company, de Britse tegenhanger van de VOC 
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De weg naar de top: uitbreidingen in Azië 

De periode tussen 1602 en 1648 in Azië kenmerkt zich vooral door continue 

conflicten met de inheemse bevolking, of met de Portugezen. De doelstellingen 

die de VOC in Azië voor ogen zag waren de volgende: 

- Er moest in Azië een centrale leiding komen met een gouverneur-

generaal, bijgestaan door een raad 

- Er moest een plaats komen waar schepen aan konden leggen, als een 

stapel voor goederen en een centrale plek voor het bestuur 

- Het specerijenmonopolie moest gerealiseerd worden.26 

 

De eerste doelstelling was eenvoudig te vervullen: in 1609 zond de VOC Pieter 

Both naar Azië. De tweede was echter al aanzienlijk lastiger: de experts waren in 

het vaderland. Er waren wel voorschriften, maar geen locaties die hieraan 

voldeden. Het meest geschikt werd Jakarta geacht, maar hier liep de macht 

door elkaar: het stond formeel onder gezag van Bantam, maar een lokale prins 

voerde een onafhankelijke politiek. In 1618 brak er een crisis uit, en Coen kwam 

hieruit als winnaar: de tweede doelstelling van de Heren Zeventien werd in 1619 

bereikt. Het nieuwe machtscentrum kreeg de naam ‘Batavia’.27 

 

De derde doelstelling bleek de moeilijkste. Verschillende eilanden hadden 

allemaal hun eigen specerijen en specialiteiten. Kooplieden hadden 

geprobeerd via verdragen de leverantie aan anderen uit te sluiten, opdat zij 

hun monopolie konden realiseren. Deze verdragen werden echter niet 

nageleefd, wat te verklaren is met het feit dat de VOC de bewoners geen 

‘waar voor hun specerijen’ kon geven. Daarbij was het ook zo dat de Republiek 

concurrentie had van onder andere de Javanen, Engelsen en Spanjaarden.28 

 

 

 

 

                                                   
26 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 40 
27 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 40 
28 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 43-44 
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Cornelis Matelieff, een Rotterdamse bewindhebber, had voorspeld dat er veel 

geweld zou ontstaan bij het realiseren en handhaven van het monopolie. 

Onder andere op de Banda-eilanden was admiraal Pieter Willemsz. Verhoef 

door de Bandanezen vermoord29. Jan Pietersz. Coen besloot in 1622 om met 

een troepenmacht van 2000 man naar Banda te gaan, en wat zich daar 

afgespeeld heeft zou nu het best als genocide omschreven kunnen worden. 

Maar, in 1622 had de VOC wel het monopolie in nootmuskaat en foelie.30 

 

De volgende jaren in Indië stonden vooral in het teken van oorlog, verzet, en 

het realiseren van de monopolies. In 1623 trok de East India Company zich terug 

uit het gebied, de Portugezen waren ook snel verdreven, en de Spanjaarden 

voerden geen actieve handelspolitiek. In 1667 kreeg de VOC de stad Makassar, 

en daarmee het monopolie op kruidnagelteelt in handen. Wat we ook zien, is 

dat de VOC een populaire handelspartner in de inter-Aziatische  werd: zij had 

immers een sterke vloot en veel kapitaal.31 

 

Er is veel discussie32 over de gewelddadige expansies van de VOC: heiligde hier 

het doel de middelen? Moest een handelsonderneming haar handel met 

geweld realiseren? We zien dat de Compagnie in de eerste jaren van haar 

bestaan, tot om en nabij 1661 heeft gepoogd om eerst alle handel, op wat voor 

manier dan ook, in handen te krijgen33.  

 

In Azië zien we dat de expansie eigenlijk belangrijker was dan de handel: de 

Portugezen werden hier onder andere door Jan Pietersz. Coen en zijn opvolger 

Antonio van Diemen dwarsgezeten. De ambities van dienaren overzee waren 

soms groter, en toen de VOC in Azië steeds groter werd, werd de kloof tussen 

directie (in de Republiek) en ondergeschikten (overzee) steeds groter. Hierover 

is het volgende citaat te vinden: 

                                                   
29 Goor, J. van (1993), ‘De Nederlandse Koloniën’, Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, blz. 84-85 
30 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 45 
31 VOC-Kenniscentrum (onbekend), ‘Belangrijkste Gewesten Overzee: Makassar’ http://www.voc-
kenniscentrum.nl/gewest-makassar.html 
32 Beek, E. van de, (12-7-2011), ‘Iemand als Coen hoor je niet te eren’ in: De Volkskrant  
33 Blussé, L. & Winius, G.D. (1986), ‘The origin and rhythm of Dutch aggression against the Estado da India, 1601-
1661’, New Delhi: T.R. de Souza 
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‘’ ’t Is een gemeen ende in seeckeren sin waerachtig seggen dat de 

Nederlandsch Oost Indische Compagnie is niet alleen een Compagnie van 

commercie maer oock van staat. Edoch ’t selve soude en seer verkeerde ende 

schadelijcke impressie geven in de gedaghten van degeene die het Bewindt 

van deselve Compagnie is toevertrouwt, indien bij haer daeruyt besloten wiert, 

dat men om insighten van Staet, ende niet alleen om voordelen te doen door 

commercie moeyte ende kosten voor ’t occuperen, conquesteren, 

fortificeren… moet aenwenden’’34 

 

Coenraad van Beuningen, bewindhebber in de Amsterdamse kamer, was zeer 

ongerust over de situatie in Azië. In deze tijd stond de VOC op het toppunt van 

haar macht, maar betaalde hier wel een hoge prijs voor. Alle veroveringen 

brachten bestuurlijke taken met zich mee, en de vraag was of dat wel hoorde 

bij een handelmaatschappij. Er werd niet langer gevochten in de archipel, 

maar de VOC zat al zo vast op Java en Ceylon dat ze daar niet meer zomaar 

konden vertrekken, en op een andere manier hun macht gingen gebruiken: 

maritieme expansie begon plaats te maken voor territoriale machtsontplooiing. 

Een nadelig gevolg hiervan was dat de kosten enorm toenamen. De VOC 

verloor invloed en aanzien, en moest gaan wennen aan de wijzigende 

omstandigheden. 35 

 

Het leven van hoge VOC-ambtenaren 

De hoge ambtenaren in Batavia leefden in zeer grote rijkdom. Er waren rijtuigen, 

slaven, bedienden, en dure kleding en sieraden. De bewindhebbers in 

Nederland stelden dit niet op prijs: zij waren bang dat particuliere handel 

uitgelokt zou kunnen worden. In de 17e eeuw kwam er een ‘Reglement op 

Pracht en Praal’, die onder andere bepaalde hoe groot het huis van een 

ambtenaar mocht zijn.36 De weelde in Batavia was vooral bij vrouwen te zien. 

Nicholaus de Graaff, lid van de kamer van Hoorn, schreef er het volgende over: 

 

                                                   
34 Beuningen, C. van, (1685), ‘Consideratiën van Van Beuningen’, Algemeen Rijksarchief, Den Haag 
35 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 57 
36 Nierstrasz, Chris (2012), ‘In the Shadow of the Company: The Dutch East India Company and its Servants in the 
Period of its Decline’ (1740-1796)’, BRILL, blz. 139 
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‘’Het meest daar men sig op Batavia moet verwonderen, is de grote en 

pragtige staat en hovaardije, die aldaar niet alleen onder de Hollandse, maar 

ook onder Mistise en Kastise vrouwen getoont word, insonderheyd, in ’t 

aangaan, of uitgaan van de predicatie, ’t sy Sondags, of ook op andere 

dagen, alsser maar gepredikt sal worden; want alsdan is yder kostelijker als 

anders uitgedost, en gekleet, in ’t Zijd en Sampt, in Satijn, Fulp, Damast, goude 

Alesijs, of in alderhande kostelijke goudlakense gestreepte of geblomde stoffen, 

met goude kanten geborduert… Dus sittense by honderde, in de kerk 

opgepalleert, als geparelde poppe te pronken, de minst van hen alle schijnt eer 

een Princes als een burgersvrouw of dogter te wesen, so datter den Hemel selfs 

van walgt, en dat meer is, als sy naar de Kerk gaan of wederom naar huys 

keeren, wordt de minste van haar alle van haar slave, die agter haar gaat een 

kippersol of sonnescherm boven ’t hoofd gedragen.’’37 

 

Aan het einde van de 17de eeuw wilden veel ambtenaren na hun ontslag 

blijven wonen in Azië: daar woonden zij luxer dan ze in Nederland ooit zouden 

kunnen. Hierdoor ontstonden kleine koloniale gemeenschappen.  

 

Ontwikkeling in de 18e eeuw 

De VOC bleef groeien, en paste zich goed aan deze groei aan, zonder al te 

veel bestaande structuren om te gooien. In 1749 zien we de eerste echte 

wijziging. In dit jaar werd erfstadhouder Willem IV de opperbewindhebber, wat 

inhield dat hij een grote rol speelde in de benoeming van compagniedienaren, 

en in Zeeland zelfs de keuze van bewindhebbers. Na de dood van Willem IV in 

1751 zien we dat de functie van opperbewindhebber belangrijker wordt. Er 

kwam een vertegenwoordiging van de stadhouder in de vergadering van de 

Heren Zeventien: Thomas Hope, een bankier.  

                                                   
37 Graaff, Nicholaus de, (1701 postuum verschenen) ‘Oost-Indise spiegel door Nicolaus de Graaff, behelsende Een 
beschrijving van de stad Batavia, en wijse van leven der Hollandse Vrouwen in Oost-Indie, een net verhaal der 
bijsondere handelaars; Alsmede de gemene wijse van de scheepsbevelhebberen. Mitsgaders een generale 
beschrijving van gants Oost-Indien en een net verhaal so van de Uit als t'Huis Reisen’, blz. 17-18 
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De wijzigingen van de VOC waren niet radicaal, maar in 1751 deed Hope wel 

een voorstel aan de Staten-Generaal om uitvoerrechten af te schaffen en 

invoerrechten te verlagen38. Dit gebeurde echter niet.39 

 

Wel kwamen er in de 18de eeuw twee nieuwe bestuurscolleges: In 1756 kwam 

de China-commissie40, in 1786 kwam in Amsterdam het ‘Vijfde Departement’ 

In 1734 stopte de rechtstreekse handel van de VOC op China, en werd deze 

verplaatst naar Batavia. De directe vaart was lastig organiseren voor de VOC, 

en het bestuur vond dat zij te veel zilver moesten betalen. Tot 1756 verliep de 

handel via Batavia zeer goed, maar daarna werden de resultaten zo slecht dat 

de VOC besloot weer terug te gaan naar de rechtstreekse handel. Hiervoor 

werd die ‘Chinasche Commissie’ opgericht. Deze commissie kreeg van de 

Heren Zeventien carte blanche, en de winst steeg onmiddellijk. Een andere 

belangrijke factor bij die winststijging is de Zevenjarige Oorlog, die vooral tussen 

de Engelsen en de Fransen in Europa en overzee werd uitgevochten.41 

 

Het Vijfde Departement werd opgericht in de tijd waarin de staat zich voor het 

eerst ging bemoeien met de financiële stand van zaken bij de VOC. Voor die 

tijd was het contact tussen compagnie en regering nauw: veel bewindhebbers 

kwamen op hun plek door de regentenpolitiek, waarin hoge functionarissen hun 

vrienden of familie de goede en leuke baantjes toeschuiven. Het toezicht was 

minimaal, en slechts eens in de vier jaar moest er financiële verantwoording aan 

een commissie van de Staten-Generaal worden afgelegd. De octrooien 

werden gemakkelijk verstrekt, ook omdat de Staten Generaal hier geld door 

ontving. Maar, toen de handel op Azië verslechterde kon de VOC dit niet 

verborgen houden, en in 1740 weigerde de regering een octrooi te verstrekken, 

tenzij zij inzicht kregen in de positie van de maatschappij.42 

                                                   
38 Dillen, J.G. van, (1970): ‘Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale geschiedenis 
van Nederland tijdens de Republiek’, Den Haag: Martinus Nijhoff, blz. 514-533 
39Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 164  
40 Hullu, J. de (1923), ‘De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 
1756’,  Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel 79, Den Haag, blz. 523-545 
41 VOC-Kenniscentrum (onbekend), ‘Belangrijkste Gewesten Overzee: China’, http://voc-kenniscentrum.nl/gewest-
china.html 
42 Gaastra, F.S. (1991), derde druk (1999), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 164 
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In 1742 kwam er daadwerkelijk een octrooi43 tegen een betaling van een 

jaarlijks bedrag van drie procent van het dividend. Maar in 1744 brak de eerste 

oorlog om de Carnatic44 uit, en in 1748 schoot de Compagnie te hulp. Er kwam 

een overeenkomst voor 1756-1774, waarbij de VOC 1,3 miljoen gulden aan de 

staat moest betalen. In 1773 ontstond opnieuw een discussie over de corruptie 

onder de ambtenaren in Azië. Het octrooi werd verlengd tot 1776. 

 

Het einde van de VOC 

De directe aanleiding voor de ondergang van de VOC is in veel boeken de 

Vierde Engelse Oorlog. Maar, tegelijkertijd werd de VOC ook gekscherend 

‘Vergaan Onder Corruptie’ genoemd. Waar is de aftakeling begonnen? 

 

Hiervoor gaan we eerst naar 1672, een jaar dat nu bekend staat als ‘het 

rampjaar’. Lodewijk XIV, de Franse Zonnekoning, had genoeg van de 

voorspoed en welvaart in Republiek, en besloot samen te spannen met 

Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen. De Republiek was tijdens 

het ontwikkelen van haar vloot vergeten dat er ook nog een landleger was, en 

dit was dus, samen met de vestingwerken, zwaar verwaarloosd. Veel steden 

vielen in handen van de vijand. Een probleem dat hier ontstond, was dat de 

Republiek last kreeg van liquiditeitsproblemen: er kon niet meer worden voldaan 

aan lopende belastingsplichten. De VOC in Azië ondervond hier ook problemen 

van, maar na tegenslag wist de Compagnie zich rond de jaren negentig weer 

te herstellen. De problemen zouden echter niet lang uitblijven.45  

 

 

 

 

 

                                                   
43 Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, 
inventarisnummer 13 
44 De Carnatic is een historisch land ten zuiden van India. Het land bevond zich op de plaats waar nu de Indiase 
deelstaten Tamil Nadu, Andhra Pradesh en Kerala liggen. 
45 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
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Na 1672 werd al vrij snel duidelijk dat er sprake was van problemen binnen de 

Compagnie, maar de bewindhebbers zagen dit gelukkig snel genoeg en 

konden met hun beleid de Compagnie in leven houden. Er kwamen veel 

bezuinigingen, vooral onder leiding van Coenraad van Beuningen: minder 

schepen, meer regels, minder personeel en lagere salarissen (gages).               

De VOC redde zich door op tijd kostenbesef, commercieel inzicht en alertheid 

te ontwikkelen. De 18de eeuw begon hierdoor voor de VOC zeer voorspoedig46. 

Maar toen, aan het eind van de 18de eeuw ging het weer mis. Sinds 1775 was er 

al sprake van frictie tussen de Republiek en Engeland, ook omdat de 

Nederlanders smokkelwaar verhandelden met de Engelse koloniën in Noord-

Amerika.  

 

Frankrijk schaarde zich in 1778 achter deze opstandige koloniën, waardoor 

Engeland beroep deed op een verdrag uit 1678, waarin vastgelegd was dat de 

Republiek en Engeland elkaar wederzijdse steun zouden verlenen. De 

Nederlandse marine was echter niet in staat deze te verlenen, en toen de 

Republiek zich vervolgens in 1780 bij het ‘Verbond van Gewapende 

Neutraliteit47’ aansloot was dit voor Engeland de druppel die de emmer deed 

overlopen. 

 

Op 20 december 1780 verklaarde Koning George III de Republiek de oorlog, en 

brak de Vierde Engelse Oorlog uit. De Engelse marine kreeg de volgende 

orders: 

 

‘’You are … in persuance of His Majesty’s pleasure signified by one of His 

principal secretaries of state, hereby required and directed to attack, seize or 

destroy all ships and vessels belonging to the States General of the United 

Provinces or their subjects, which you may meet with or come up with… and 

you are to conduct yourself… in all respects towards the same as in a state of 

actual and direct hostility between the two nations’’48 

                                                   
46 Gaastra. F.S. (1989), ‘Bewind en beleid bij de VOC, 1672-1702’, Zuthpen: Walburg Pers, blz. 246 
47 Rogge, Cornelis (1790) ‘Volume 1 van Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden: Sedert de 
onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780’, Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, blz. 229 
48 Public Record Office, Londen, Admiralty Records 2/110 (20-12-1780), ‘Orders and Instructions’, blz. 151-153 
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Later, op 25 december 1780, kwam er schokkend nieuws van Timothy Nucella, 

de Compagniecorrespondent in Engeland. Hij informeerde de Heren Zeventien 

over het feit dat de VOC-schepen het risico liepen door de Engelsen gekaapt te 

worden.               

                                                                                                                                           

In de meeste conflicten van de 18de eeuw had de Republiek haar neutraliteit 

kunnen handhaven, wat zeer positief was voor de Nederlandse handel en 

scheepvaart. ‘Vrij schip, vrij goed’ was het principe in Europa49. Als partijen met 

elkaar in strijd waren maakten zij gebruik van neutrale handelsschepen, die dus 

niet werden aangevallen omdat zij niet onder de vlag van een bepaald land 

voeren. Dit gold overigens niet voor oorlogsbehoeften, die werden gezien als 

smokkelwaar. Veel kooplieden en reders hebben op deze manier van alle 

oorlogen in de Republiek kunnen profiteren.50 

 

Maar, nu de Compagnie niet langer ongehinderd kon handelen, ontstond er 

een nieuwe situatie. Het blijkt dat deze situatie voor de bewindhebbers nieuw 

was, want pas twee maanden na het uitbreken van de oorlog werd er een 

buitengewone vergadering gehouden, bedoeld om maatregelen te treffen. 

Het ging hier vooral om het beschermen van schepen en bezittingen, de 

verzending van schepen naar Azië en berichtgeving over de oorlogssituatie aan 

Batavia.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
49 Kok, J. (1791), ‘Vaderlandsch Woordenboek: Met Kaarten, Plaaten en Pourtraitten. P - R, Volume 25’, Allart, blz. 
255  
50 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
13-14 
51 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
14 
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In het voorjaar van 1781 werd ook het boekjaar afgesloten, en deze resultaten 

gaven een vertekend beeld van de huidige situatie: de verkoopresultaten 

waren normaal (20 miljoen gulden), en de kamers hadden nog steeds een 

goede equipage kunnen verzorgen. Maar al in februari merkten de Heren 

Zeventien dat zij de met de opbrengsten van de voorjaarsveiling de wissels uit 

Batavia niet konden betalen, en de anticipatiegelden52 niet af konden lossen. 

De Staten-Generaal gaf één jaar uitstel van aflossing en rentebetaling.53 

 

In november 1780 (dus net voordat George III de oorlog verklaarde) besloot de 

VOC zesentwintig schepen naar Azië te sturen, en in december waren er zes 

daarvan ook reeds vertrokken. Twee van deze schepen vielen in handen van 

de vijand, en op de buitengewone vergadering werd besloten de reis van de 

overige twintig uit te stellen, maar de verwachting was wel dat deze zeer 

spoedig zouden kunnen vertrekken, waardoor de schepen in principe startklaar 

in de havens lagen.54 

 

Er ontstond alleen nog een ander probleem dan de oorlog: er kon geen 

konvooi55 worden geleverd. De Heren Zeventien gingen hierdoor over op het 

extra bewapenen van zes compagnieschepen. Dit probleem was daarmee 

opgelost, maar de schepen konden nog steeds niet vertrekken: er was een 

chronisch gebrek aan zeevarenden in de Republiek56. Dit probleem had de 

VOC in 1779 ook al gehad, en hier voelden ze zich genoodzaakt de gages van 

matrozen met vier gulden per maand te verhogen.  

 

 

                                                   
52 De algemene naam van een lening op nog te verkopen producten, nog te innen belastingen, etc. Bij de VOC kreeg 
hij, die haar gelden voorschoot op de met de eerstvolgende vloot verwachte specerijen, daarvoor, behalve een 
vaste rente, ook preferentie bij de verkoop van die specerijen. Later werden het voorschotten tegen recepissen 
(bewijs van storting), op korte termijn, meestal zes maanden, à 3%. 
53 Gaastra, F.S. (1991), vierde druk (2002), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 166 
54 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
14 
55 gewapende begeleiding, bijv. van handelsschepen door oorlogsschepen 
56 Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, 
inventarisnummer 189 
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Er waren dus te weinig mannen voor op de schepen, de Engelse veroverden 

koopvaardijschepen, en tegelijkertijd was de Engelse marine haar oorlogsvloot 

enorm met mankracht aan het uitbreiden. In 1779 was het loon dus al 

verhoogd, maar nu besloot de Compagnie het reizen nog meer te stimuleren. 

Matrozen kregen bij vertrek de helft van de retourpremie (150 gulden) uit te 

keren. Daarbij kwamen er aanmonsteringspremies. Pas in juli 1782 konden de 

bewapende schepen vertrekken; in totaal vertrokken er acht57.  

 

De Vierde Engelse Oorlog bracht de Republiek, en daarmee de VOC, flinke 

problemen: zes schepen waren verloren, en in het jaar 1781 lag de scheepvaart 

op Azië stil. We weten dat de Staten-Generaal één jaar uitstel van betaling had 

verstrekt, maar in februari 1782 schatten de bewindhebbers dat zij ongeveer 18 

miljoen gulden aan anticipatiegelden moesten uitkeren, en 7,5 miljoen gulden 

aan kredieten. De bewindhebbers probeerden om hun kortlopende schulden in 

langlopende schulden om te zetten. Recepissen58 en anticipatiepenningen 

konden omgewisseld worden tegen onopeisbare obligaties, maar de helft van 

het bedrag van de recepis moest bijgelegd worden.59 

 

1783: de Vrede van Parijs 

Met de vrede van Parijs kwam er een einde aan de Vierde Engelse Oorlog, in 

ieder geval voor de Republiek. Maar, de positie van de VOC was beneden alle 

peil. De oorlogsverliezen werden geschat op 43,5 miljoen gulden60. Maar geld 

was niet het enige dat verloren was. De compagnie had een slechte naam bij 

de Hollandse patriotten, en de vredesonderhandelingen verliepen ongunstig61. 

Daarbij werd de hoofdplaats van het VOC-kantoor Coromandel, Negapatnam, 

verloren, en de Engelsen verkregen vrij vaart in de wateren bij de Molukken, wat 

het eind van het specerijenmonopolie betekende.  

                                                   
57 Bruin, J.R. et al (1979), ‘Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries II’, Rijks Geschiedkundige Publicatiën 
Grote Serie 166, Den Haag, nrs. 43924399 
58 Voorlopige effecten die kunnen worden ingewisseld tegen de definitieve stukken. Een recepis is een stortings- of 
ontvangstbewijs. 
59 Gaastra, F.S. (1991), vierde druk (2002), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 166 
60 Steur, J.J., (1988), ‘Herstel of ondergang’, Houten: Hes & de Graaf Publ. BV 
61 Gaastra, F.S. (1991), vierde druk (2002), ‘De Geschiedenis van de VOC’, Zutphen: Walburg Pers, blz. 166 
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De bewindhebbers vonden dat de enkel en alleen de oorlog de reden was 

voor de situatie van de Compagnie. De bewindhebbers troostten zichzelf wel 

met de gedachte dat dit slechts tijdelijk was.62 

 

De Heren Zeventien schreven dat de Gouden Eeuw niet meer terug zou keren, 

onder andere door de sterkere concurrenten. Wel gaven ze aan dat de 

Compagnie, zelfs met die sterkere concurrenten, wel betere resultaten had 

behaald: dit was in het bijzonder te danken aan de directe vaart op China.            

Om deze weer in ere te herstellen moest de scheepvaartverbinding hersteld 

worden; een zeer dure opdracht die de Compagnie niet op kon brengen. De 

Heren Zeventien besloten de overheid in te schakelen. Hierbij werd 

beargumenteerd dat welvaart van de VOC welvaart voor alle Nederlanders 

betekende. Er kwam een subsidieaanvraag waarin de Heren Zeventien het 

volgende formuleerden: 

 

‘Haare omstandigheden zijn uijt hoofde van gebrek aan den gereeden penning 

jegenswoordig zeer angstvallig en vol bekommernis maar tevens zodanig, dat 

de hulp van U Hoogmogende, gevoegd bij het vooruijtzicht op een nabij zijnde 

vreede, haar in staat kunnen stellen, om eerlang met een gegronde hoop van 

succes haaren handel te blijven voortzetten, en ook daardoor den lande van 

wesendlijk nut te zijn.’63 

 

De Heren Zeventien waren bijzonder optimistisch, zolang ze maar wat steun 

zouden ontvangen. Maar, al heel snel werd dit optimisme getest. Er kwamen 

grote structurele en praktische problemen. 

 

 

 

 

 

                                                   
62 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
27 
63 Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, 
inventarisnummer 191 
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Bestaande problemen 

In 1783 zien we dat de problemen van de VOC zeker niet alleen te wijten waren 

aan de Vierde Engelse Oorlog. We noemen de twee belangrijksten: 

 

Negatieve verschuivingen in het handelspatroon 

Er waren twee ontwikkelingen in de handel op Azië in de 18de eeuw. De vraag in 

Europa veranderde, waardoor de te vervoeren producten veranderden, en de 

concurrentie binnen de Aziatische handel nam toe. De vraag in Europa 

veranderde in het opzicht dat de vraag naar textiel, koffie en thee enorm steeg, 

waardoor de monopoliepositie van de VOC in kruidnagel, nootmuskaat, kaneel 

en foelie minder belangrijk werd. We zien hier ook de EIC, die al in 1699 

rechtstreeks met China in thee gaat handelen, terwijl de VOC dit via Batavia 

deed, met thee van mindere kwaliteit. In 1729 kwam er pas een rechtstreekse 

verbinding met China. Dit trage handelen zorgde voor een slechte 

concurrentiepositie.64 Ook werden ze hierin sterk beconcurreerd door de 

Engelse en Franse compagnieën.65  

 

De concurrentie waarmee de VOC te maken kreeg kwam vooral uit India. India 

was de belangrijkste textielproducent, en in de archipel bestond een grote 

vraag naar Indiase stoffen. Het enige probleem was dat er kapers op de kust 

waren, in de vorm van concurrenten als de Deense, Franse en Engelse Oost 

Indische compagnieën. Uiteindelijk kreeg Engeland de macht in India, en kon 

de VOC in India aanvankelijk nog wel stand houden, maar uiteindelijk werd de 

EIC toch echt te groot voor de VOC.66 

 

 

 

 

                                                   
64 Bruijn, J.R. et al (1979), ‘Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries: Outward-bound voyages from the 
Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794) I’ Rijks geschiedkundige publicatiën: Grote serie, Den Haag: Martinus 
Nijhoff, blz. 73 
65 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
30 
66 Arasaratnam, S., (1967), ‘The Dutch East India Company and its Coromandel trade, 1700-1740’, in: Bijdragen tot 
de taal, land, en volkenkunde 123, Den Haag, blz. 346 
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Stijgende lasten en schulden 

Een groot probleem in de 18de eeuw was het feit dat de VOC zich in de 

schulden stak: de kosten werden hoger dan de baten. De schulden werden ook 

wel betiteld als ‘De kanker die de Compagnie verteerd’. De reden van de 

problematiek van de VOC was niet enkel te vinden bij de veranderende vraag 

of de groeiende concurrentie, het probleem was dus ook van binnenuit.  

 

Het probleem begon in Azië. Het doel van de Compagnie in de 17de eeuw was 

deelnemen aan de intra-Aziatische vaart, en het zelfvoorzienend maken van 

het bedrijf in Azië. Batavia moest de winsten gebruiken om de Aziatische kosten 

te financieren. Mocht er geld over zijn, dan kon de Hoge Regering67 hier 

goederen van kopen voor de terugreizen van VOC-schepen naar de Republiek. 

Het bedrijf in Azië had eigen kapitaal, en dit systeem functioneerde aanvankelijk 

goed, tot het einde van de 17de eeuw.68  

 

Vanaf 1689 overtroffen de goederen en contanten voor Indië de retouren in 

waarde, en in 1692 was er sprake van verliessaldi door de stijgende lasten en 

dalende winsten. In de achttiende eeuw liep dit steeds verder uit, veroorzaakt 

door de ontwikkeling van de VOC van handelscompagnie tot territoriale 

machthebber. Het bestuursapparaat werd steeds groter, en daarmee de 

kosten ook. De vergroting van het bestuursapparaat leidde ook tot minder 

bekwame en corrupte dienaren van de Compagnie in Indië. De Amsterdamse 

bewindhebber Van der Hoop stelde dat de VOC-dienaren schuldig aan de 

problemen in Indië, door hun incompetentie en door hun ‘uiterlijke luister die in 

Azië op zijn toppunt was’.69 

 

 

 

 

                                                   
67 Het opperbestuur in Batavia over de Aziatische vestigingen en kantoren van de VOC. 
68 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
31-32 
69  Korte, J.P. de, ‘De jaarlijkse financiële verantwoording’, Leiden, blz. 27-31 
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De steeds groter wordende last in Azië kon niet gecompenseerd worden, en de 

intra-Aziatische handel ging sterk achteruit, zoals gezegd, door toenemende 

concurrentie, tegenwerking van inlandse vorsten en het feit dat de Heren 

Zeventien de rechtstreekse handel tussen de Republiek en Azië belangrijker 

achtten.70 Het moge voor zich spreken dat dit ook in de Republiek gevolgen 

had. Maar in de eerste jaren zien we, ondanks de verliezen in Indië, een stijging 

van het kapitaal. In 1692 was het Aziatisch kapitaal ruim 25 miljoen gulden, en in 

1743 meer dan 51 miljoen gulden.71 Deze toename kwam door een grotere 

financiering vanuit het vaderland. Daarbij werden de kosten van cargazoenen72 

en wissels vanuit de Oost opgenomen in de post-equipagekosten73. 

 

In de loop van de achttiende eeuw stegen de post-equipagekosten explosief. 

In 1700-1710 waren deze kosten 23 miljoen gulden, maar in 1750-1760 was er 

sprake van een schuld van meer dan 42 miljoen gulden. Na 1743 was de VOC 

niet in staat de verliezen te compenseren, en de bedrijfsresultaten in de 

Republiek liepen terug; de baten van de retourvloten waren niet in verhouding 

met de stijgende kosten. De equipagekosten namen met 100% toe, tegenover 

een stijging van de opbrengsten op de veiling met 50%.74 

 

Omdat de VOC wel de tekorten in Azië aan bleef vullen daalde het Indisch 

kapitaal, maar de schulden van de Compagnie in de Republiek stegen ook. De 

VOC leende altijd geld vóór aankomst van de  retourvloot, en loste deze af na 

de veiling van de goederen. Deze constructie ging lang goed.  

In 1737 had de Compagnie voor het eerst een negatief saldo. Een grootdeel 

van de schulden werd betaald via de constructie van zojuist. Helaas kleefden 

aan deze ‘anticipatiepenningen’ wel een grote rentelast. In 1780 was de schuld 

van de VOC 22 miljoen gulden, maar het evenwicht was wankel. Dat dit 

evenwicht wankel was bleek toen de Vierde Engelse Oorlog uitbrak.                    

                                                   
70 Jacobs, E.M., (1985), ‘Van nood, deugd en handelspolitiek. Intra-Aziatische handel en scheepvaart van de VOC in 
de tweede helft van de achttiende eeuw: een verkenning’ (ongepubliceerde doctoraalscriptie), Leiden, blz. 34 
71 Korte, J.P. de, ‘De jaarlijkse financiële verantwoording’, Leiden, blz. 74 
72 De ladingen van de VOC-schepen 
73 Kosten van alle opvarenden, uitgezonderd de officieren (post, dus ná de reis) 
74 Korte, J.P. de, ‘De jaarlijkse financiële verantwoording’, bijlage 12A; W.M.F. Mansvelt, ‘Rechtsvorm en geldelijk 
beheer bij de Oost-Indische Compagnie’, Amsterdam, blz. 106 
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De Hollandse kamers kwamen in de problemen door de opzeggingen van 

anticipatiepenningen, en de Compagnie kon niet meer voldoen aan haar 

betalingsplichten. Zoals eerder aangegeven kreeg de VOC op 6 februari 1781 

één jaar van de Staten van Holland om tot betaling te komen.75 

 

Na de oorlog 

We hebben het al kort gehad over de situatie na de oorlog, maar de gevolgen 

van deze oorlog waren zo groot, dat ze een nadere toelichting eisen. De 

bewindhebbers moesten het doen voorkomen alsof de Compagnie nog 

levensvatbaar was. Het is alleen niet zeker of de bewindhebbers oprecht 

geloofden dat alles nog goed zou komen, of zelf ook in de gaten hadden dat 

ze wel moesten spelen alsof alles nog prima liep. De vredesondertekening met 

Engeland zou ook niet alle problemen gelijk doen ophouden. Sterker nog, deze 

zorgde juist voor problemen76: 

 

Vredesvoorwaarden en kapers op de kust 

De oorlog had al gezorgd voor een tragere groei in de aanvoer van producten 

uit Azië, en er waren verschillende Compagniekantoren in de Oost verloren 

gegaan. De vrede bracht echter ook problemen met zich mee. De artikelen 

zeiden letterlijk het volgende: 

 

‘De Staaten Generaal van de Vereenigde Provincien geeven over en 

guarandeerden aan zijn Brittannische Majesteid de stad Negapatnam met dies 

onderhoorige dependencies…’ 

‘De Staaten Generaal der Vereenigde Provincien beloven en verbinden zig de 

vaart der onderdanen van zijn Brittannische Majesteid in de Oosterzee niet te 

stooren’77 

 

                                                   
75Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
31-32 
76 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
33-34 
77 Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), nummer toegang 1.04.02, 
inventarisnummer 3658, blz. 446-448 
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De VOC vestigde zich al vroeg in India, en in 1610 werd de factorij Paleacatte 

de hoofdplaats. In 1659 veroverde de VOC Negapatnam op de Portugezen, en 

in 1690 werd Negapatnam de hoofdplaats van het gedeelte van Indië bij de 

Coromandelkust. Coromandel was door zijn textiel zeer belangrijk voor de VOC 

en voor de inwoners van het gebied. De VOC had geen monopolie in de 

textielhandel, en ondervond veel concurrentie van Indiase koopmannen, maar 

ook van Frankrijk en Engeland. Rond de Oostenrijkse Successieoorlog en de 

Zevenjarige Oorlog was het handelen in Coromandel zeer ongunstig, maar in 

de jaren zestig van de 18de eeuw, in een periode van betrekkelijke rust, steeg de 

handelsomzet explosief, maar in 1781 verloor de VOC Coromandel na 

verovering van de Engelsen.78 

 

In 1785 kreeg de Compagnie haar vestigingen op de kust wel terug, maar 

Negapatnam bleef in Engelse handen, omdat zij hiermee de complete controle 

over de handel in dat gebied in handen hadden. Was het voor de VOC zo’n 

ramp dat Negapatnam verloren ging? Niet om de locatie, maar wel om het feit 

dat de positie van de VOC werd verzwakt, en de concurrentie van de Engelsen 

enorm toenam. De VOC in India raakte afhankelijk van het goedvinden van 

Engeland79 

 

Daarbij bezat de VOC in de Molukken belangrijke vestigingen als Ambon en 

Banda. De Molukken leverden kruidnagels, nootmuskaat en foelie, en de 

Republiek, die hier het monopolie op had, beschouwde de specerijenhandel als 

spil van het hele bedrijf. De bewindhebbers waren aanvankelijk van mening dat 

de vrije vaart enkel betekende dat de Engelse schepen zonder hinder door de 

Molukken mochten varen, maar absoluut niet dat ze handel mochten drijven 

binnen deze wateren.  

 

 

                                                   
78 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
34-35 
79 Collectie Van Braam, 216: memorie J.P. van Braam, 04-051790; Jacobs, ‘Handel en scheepvaart van de VOC’, blz. 
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De VOC besloot meer ‘tekenen van eigendom’ aan de wal op eilanden te 

plaatsen, en zij gingen over tot het vernietigen van bronnen van specerijen op 

de eilanden. De eilandbevolking werd ook verboden om handel te drijven met 

Europese concurrenten. Als dit overtreden zou worden was de consequentie de 

doodstraf. Al deze maatregelen waren ook zeer prijzig, en er zouden problemen 

van komen.80 

 

De EIC had de wateren in de Molukken onderdeel van de vrede laten zijn, 

omdat deze van groot belang waren voor het veiligstellen van de Engelse 

scheepvaartverbinding tussen de Archipel en China. De VOC stelde 

hiertegenover dat het een truc was van de EIC om handel te gaan drijven met 

de eilandbevolking. We weten uit bronnen alleen dat er particuliere Engelse 

smokkelaars in de wateren zijn gevonden. Pas in 1790 kwamen er 

handelsschepen onder bescherming van de EIC in de Molukse wateren.81 

 

Maar de Engelsen waren niet de enige concurrenten in de Oost. Al snel na de 

onafhankelijkheid van de Verenigde Staten (1783) ondernamen de Amerikanen 

al reizen naar Azië om hier zelf handel te drijven. De handel op de Oost was 

eerst middels sluikhandel82 met officieren van Compagnieretourschepen, maar 

later verschenen Amerikaanse schepen in India en China. Dit was een slecht 

iets, maar deze schepen waren wél beladen met broodnodige 

scheepsmaterialen. De bewindhebbers vonden het een slecht iets, omdat zij 

bang waren dat het niet lang zou duren voor de Amerikanen dieper in hun 

handelsgebied zouden komen, en zo misschien zelfs een reële bedreiging voor 

het specerijenmonopolie konden worden.83  

 

 

                                                   
80 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
35-36 
81 Wright, H.C.R., (1962), ‘The Moluccan spice monopoly, 1770-1824’ in: Anglo-Dutch rivalry in the Malay world 
1780-1824, Cambridge 
82 heimelijke handel die indruist tegen de bepalingen van een overheid 
83 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
36 
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Een andere concurrent die vrij onbekend is gebleven is de KFC, de Koninklijke 

Filipijnse Compagnie. Deze Compagnie werd opgericht in 1785 met behulp van 

de Spaanse Kroon (koning Carlos III) en Spaanse banken. De Filipino’s dreven 

via de Kaap handel tussen de Filipijnen en Europa.  

 

De voorspelling van de bewindhebbers in 1783 dat het allemaal wel goed zou 

komen bleek niet uit te komen. De VOC raakte in steeds diepere schulden: in 

1784 bedroeg deze 44 miljoen gulden. Er was al een uitstel van betaling gedaan 

door de Staten van Holland, maar de VOC moest een beroep blijven doen op 

de overheid. Om een crisis te voorkomen moest de VOC beroep doen op twee 

vormen van financiële bijstand. Er kwamen rechtstreekse subsidies vanuit de 

overheid, en deze was ook bereid om de andere leningen van de Compagnie 

terug te betalen. In totaal bedroegen deze subsidies tussen 1783-1790 bijna 58 

miljoen gulden, en de VOC was nu toch echt afhankelijk van de overheid.84 

 

Om het officiële toezicht op de subsidies te versterken werd er in 1790 een 

orgaan opgeroepen. Dit orgaan zou zich ook bezig gaan houden met de 

overheidsbemoeienis met de Compagnie. Dit orgaan was de Hollands-Zeeuwse 

Staatscommissie. Deze commissie stelde agendapunten vast voor 

vergaderingen van de Heren Zeventien, en deze commissieleden hadden 

regelmatig overleg met afgevaardigden van de Compagnie. Bewindhebbers 

moesten ook vaak verantwoording bij de Commissie afleggen. Kamers moesten 

ook maandelijks een overzicht van inkomsten en uitgaven leveren.85 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
84 Steur, J.J., (1988), ‘Herstel of ondergang’, Houten: Hes & de Graaf Publ. BV, blz. 192 
85 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
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Daarbij was de Staatscommissie een bemiddelaar op drie gebieden tussen de 

overheid en de Compagnie. Dit was op het gebied van subsidies en 

overheidsgaranties, op het gebied van de konvooieringsproblemen, en bij het 

probleem van de Engelse lichting van zeevarenden. De Staatscommissie 

probeerde de bewindhebbers te adviseren en te beïnvloeden met hun mantra: 

bezuinigen, aanpassen, vernieuwen. De staatscommissie en de VOC stonden 

op vrij slechte voet met elkaar: de Staatscommissie vond de Compagnie niet 

goed meewerken en was te conservatief met aanpassingen en 

vernieuwingen.86   

 

Vervolgens, in 1795, begon de Eerste Coalitieoorlog, en vielen de Fransen de 

Republiek binnen. De verbinding met zee werd opnieuw door de Engelsen 

verbroken, en op 24 december besloten de Staten-Generaal om de VOC op te 

heffen. Het bestuur kwam in handen van een Comité tot de Zaken van de 

Oostindische Handel en Bezittingen. Op 1 maart 1796 stopte de VOC feitelijk 

met bestaan, en in december 1799 werd het octrooi van de VOC nietig 

verklaard.87 

 

 

 

 

 
                                                   
86 Dillo, I. G., (1992), De Nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, blz. 
170-171 
87 Goor, J. van (1993), ‘De Nederlandse Koloniën’, Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, blz. 177-181 
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ABN-AMRO 
Sinds 22 september 1991 is de bank ABN-AMRO een begrip in Nederland en in 

de loop van de tijd heeft dit begrip ook internationale bekendheid verworven. 

De krachtige naam ABN-AMRO ontstond  door een fusie tussen de twee 

belangrijkste banken van Nederland: de Algemene Bank Nederland(ABN) en 

de AMsterdam-ROtterdam Bank(AMRO). Beide banken wilden hun krachten 

bundelen en hun internationaal marktaandeel vergroten. Alle reden dus voor 

een fusie.  
Maar voor de fusie tussen de ABN-bank en de AMRO bank tot stand kwam, 

hadden er in het verleden bij beide banken al fusies plaatsgevonden. 

Ontstaansgeschiedenis Algemene Bank Nederland 

Periode 1824-1964: Nederlandse Handelsmaatschappij.  

In 1824 werd door Koning Willem I de Nederlandsche Handelmaatschappij 

(NHM) opgericht. De NHM moest de nationale handel nieuw leven inblazen 

door de bevordering van im- en export. De NHM werd ook wel gezien als een 

opvolger van de VOC, omdat zij onder andere als doel had Nederland weer 

een belangrijke speler op de internationale handelsmarkt te maken.88 

De NHM trad op als staatsbankier en hield zich na de afscheiding van België in 

1830 sterk bezig met de financiering van onder andere de opkomende industrie 

in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog opende de NHM in Nederland 

steeds meer vestigingen. Door een concentratie op de verschillende markten 

van bedrijfssectoren in zowel het binnen- als het buitenland werden banken 

gedwongen zo optimaal mogelijk te werken: de NHM en de Twentsche bank(TB) 

fuseerden daarom in 1964 en werkten verder onder een nieuwe naam: de 

Algemene Bank Nederland(ABN).89 

                                                   
88 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Nederlandse Handelsmaatschappij 1824,1964. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/NHM_(NL).pdf 
89 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Nederlandse Handelmaatschappij 1824,1964. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/NHM_(NL).pdf 
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Periode 1964- 1990: Algemene Bank Nederland 

De NHM had veel vestigingen in het buitenland door haar nauwe verbintenis 

met de wereldwijde handel van Nederland. De NHM bezat daardoor veel 

kennis over de internationale handelsmarkt en het bankieren op een 

wereldwijde schaal. De Twentsche Bank beschikte over veel vestigingen en 

kennis in eigen land en was een bank met een belangrijke lokale functie. Beide 

banken vulden elkaar goed aan en de fusie bleek een succes.90 

In de periode 1964-1991 breidde de ABN-bank daarom meer en meer uit in 

eigen land. Het aantal vestigingen groeide en banken met kennis van nog 

onbekende sectoren werden overgenomen: Bank Mees & Hope en Kingma’s 

Bank. De ABN beschikte na deze overnames over een nog breder 

kennisspectrum.91 Bank Mees & Hope was hierin een echte aanwinst door haar 

rijke verleden als Handelsbank. Bank Mees & Hope was namelijk ook het 

resultaat van meerdere fusies en was daardoor uitgegroeid tot een waardevolle 

bank voor ABN. Zo lag de oorsprong van Mees & Hope in de bank Hope & Co: 

een bank voor de handel en daarin specifiek voor de VOC. De VOC kreeg, 

toen zij in lastige tijden verkeerde, daarom ook leningen verstrekt van Hope & 

Co, opgericht door onder andere Thomas Hope. 92 

In dezelfde periode groeide de ABN-bank ook gestaag op internationaal vlak. 

ABN wilde meer grip krijgen op buitenlandse markten en besloot om daardoor 

krachtige spelers in deze markten over te nemen. Banken als de Hollandse 

Bank-Unie en de Franse Banque Neuflize Schlumberger Mallet werden daardoor 

deel van ABN.93 

                                                   
90 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Algemene Bank Nederland 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Algemene_Bank_Nederland_196
4_1991.pdf  
91 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Algemene Bank Nederland 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Algemene_Bank_Nederland_196
4_1991.pdf  
92 Gemeente Amsterdam Stadsarchief (onbekend). 735: Archief van de Firma Hope & Co. met verwante 
archiefvormers https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/735.nl.html 
93 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Algemene Bank Nederland 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Algemene_Bank_Nederland_196
4_1991.pdf  
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Het eigen internationale kantorennet was inmiddels sterk, maar de ABN bleef 

samenwerken met andere Europese banken. Europese eenwording en 

samenwerking werden ook steeds belangrijker. De ABN en de Amsterdam-

Rotterdam Bank besluiten daarom te fuseren. Op 30 mei 1990 gaan beide 

banken door onder de naam ABN AMRO Holding NV.94 

Periode 1964-1990: AMsterdam ROtterdam Bank 

Op 1 januari 1965 fuseerde de Amsterdamsche bank met de Rotterdamsche 

bank, zij gingen samen verder onder de naam AMRO Bank. Een nieuwe bank 

op de Nederlandse markt met twee sterke pijlers bancaire geschiedenis: kennis 

en ervaring.95 96 

De nieuwe AMRO Bank wilde het bankieren uitoefenen in de breedste zin van 

het woord, iets wat in die tijd een trend was in de bancaire sector. Zo 

financierden landbouwkredietbanken niet meer alleen de agrarische sector en 

begonnen spaarbanken met het aanbieden van alle algemene bankdiensten. 

Kortom, de wereld van de banken veranderde en de AMRO Bank wilde hiervan 

profiteren. 97 

De bank groeide hard en positioneerde alle verschillende bancaire activiteiten 

bij verschillende dochterondernemingen om zo de kennis en bancaire 

activiteiten optimaal te kunnen combineren. Pierson, Heldring & Pierson (PHP) 

werd overgenomen om de financiële dienstverlening van de bank te versterken.  

 

 

                                                   
94 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Algemene Bank Nederland 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Algemene_Bank_Nederland_196
4_1991.pdf  
95 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Amsterdamsche Bank 1871-1964. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Amsterdamse_bank_nl.pdf 
96 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Rotterdamsche Bank 1863-1964. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Rotterdamsche_Bank_1863_196
4.pdf 
97 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank) 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Amsterdam_Rotterdam_Bank_1
964_1991.pdf 
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Maar ook op internationaal gebied bleek de bank vooruitstrevend, Zo richtte zij 

in 1970 in Brussel samen met andere Europese banken de European Banks 

International Company (EBIC) op. De deelnemende banken aan EBIC richtten 

dochterondernemingen op en opende buitenlandse vestigingen. Deze 

uitbreidingen bleken echter niet zonder problemen. De AMRO Bank besloot 

daarom om onder eigen naam vestigingen in het buitenland te openen, met als 

gevolg dat AMRO in 1990 over 38 kantoren in 23 landen beschikte. 98  

Door de steeds groter wordende Europese eenwording besloten de AMRO Bank 

en de Belgische Generale Bank in 1987 tot verregaande samenwerking, met als 

uiteindelijk doel samen een sterke Europese bank te vormen. De samenwerking 

bleek echter niet helemaal soepel te verlopen en uiteindelijk werd er een punt 

achter deze samenwerking gezet.99 

Het beëindigen van het samenwerkingsverband met de Belgische Generale 

Bank, bracht echter nieuwe perspectieven in Nederland met zich mee.  

Fusiebeperkingen binnen de Nederlandse bancaire sector werden door de 

overheid versoepeld, met het gevolg dat de AMRO Bank en ABN mogelijkheden 

zagen en daarom op 26 maart 1990 aankondigden een onderzoek naar een 

mogelijke fusie te starten. Vier dagen later, op 30 maart 1990, werd de ABN 

AMRO Holding N.V.  opgericht om in de toekomst zo efficiënt mogelijk samen te 

kunnen werken, en een jaar later was, door de eerder genoemde juridische 

fusie, de naam ABN AMRO Bank geboren. 100 

 

 

 
                                                   
98  ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank) 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Amsterdam_Rotterdam_Bank_1
964_1991.pdf 
99  ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank) 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Amsterdam_Rotterdam_Bank_1
964_1991.pdf 
100  ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank) 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Amsterdam_Rotterdam_Bank_1
964_1991.pdf 
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Ontstaansgeschiedenis ABN AMRO Bank 

Periode 1990-2007: ABN AMRO BANK. 

Na een zorgvuldig integratietraject en een juridische fusie, was vanaf 22 

september 1991 de ABN AMRO Bank officieel een feit. Hiermee ontstond de 

grootste bank van Nederland.101 

Maar ondanks dat ABN AMRO de grootste bank van Nederland, de zesde van 

Europa en zestiende van de wereld was, bleek dit niet genoeg om de honger 

naar expansie van ABN AMRO te stoppen. ABN had door overname van LaSalle 

al een groot marktaandeel in de VS, maar ABN AMRO wilde meer. Dit 

resulteerde in overnames van Talman Home Federal Savings & Loan Association 

(1991), Standard Federal Bankcorporation (1997) en Michigan National Bank 

(2001).  

In 1997 werd zelfs een notering aan de New York Stock Exchange een feit, 

waardoor ABN AMRO ook toegang kreeg tot de Amerikaanse aandeelhouder 

om de kapitaalkracht te versterken.102 

ABN AMRO zag ook grote kansen in Zuid-Amerika, mede door de in het 

verleden behaalde successen van de Hollandse Bank-Unie. In 1998 werd 

daarom besloten tot de overname van de vierde bank van Brazilië: Banco 

Real.103 

 

 

 

                                                   
101 ABN AMRO Historisch Archief (onbekend). Algemene Bank Nederland 1964-1991. 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/Algemene_Bank_Nederland_196
4_1991.pdf  
102 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
103 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
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Ook Europa bleef niet buiten schot. Het Londense effectenhuis Hoare Govett 

(1992), de Zweedse investment bank Alfred Berg (1995), de eeuwenoude Duitse 

private bank Delbrück & Co. (2002), de Franse banken Banque Odier Bungener 

Courvoisier, Banque Demachy en Banque du Phénix en de Italiaanse bank 

Banca Antonveneta werden overgenomen.104 

Het jaarverslag van 2005 laat door alle overnames een sterke balansverlenging 

zien. Waar het balanstotaal in 2001 €597 miljard was, was deze in 2005 verlengd 

naar €881 miljard. Deze bijna 50% groei was echter niet terug te zien in de netto 

winst van de bank. Deze bleef vrijwel gelijk met circa € 5 miljard operationele 

winst in 2001 ten opzichte van €6 miljard in 2005, ofwel slechts 20% groei.105 ABN 

AMRO maakte een zo sterke groei door dat de kostenbeheersing volledig 

ontbrak.106  

De expansiedrift bleef daarmee niet ongestraft, want er werden te hoge kosten 

gemaakt. ABN AMRO kende in deze periode veel reorganisaties en de structuur 

van de bank werd stevig aangepakt. Dochtermaatschappijen werden 

afgestoten, maar desondanks bleef de bank te hoge kosten maken, in 

tegenstelling tot concurrenten. 

De bank bleef uitbreiden en het bestuur wilde bij de grootste banken ter wereld 

horen. Het personeel groeide dus ook van 74.000 werknemers in 2001, naar 

98.000 werknemers in 2005.107 Deze ongecontroleerde groei resulteerde in 

imagoverlies en gebrek aan een evenwichtige indruk bij de aandeelhouders.  

 

 

 

                                                   
104 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
105 ABN AMRO Annual Report 2005 (2005), ‘Figures at a glance’, Pagina 8. 
106 Schnezler J. en Kaaij C. van der (2016), Interview over ABN AMRO met CEO Gerrit Zalm, 25-11-2016  
107  ABN AMRO Annual Report 2005 (2005), ‘number of employees’, Pagina 9. 
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Opvallend is dat de Raad van Bestuur, die in 2001 nog uit 6 leden bestond, in 

2005 toch het nieuws de wereld in bracht dat zij ‘very happy’ waren door te 

groeien naar 9 leden. Het lukte dit voltallige bestuur echter niet om beheersing 

te krijgen over hun bank. Het gevolg was dat de bank in december 2005 een 

recordboete van 80 miljoen dollar opgelegd kreeg van de Nederlandse Bank 

en de Amerikaanse toezichthouder, ten gevolge van ongeoorloofde 

transacties.108  

Beleggers werden steeds voorzichtiger en verloren hun vertrouwen in ABN 

AMRO. Het aandeel ABN AMRO steeg nauwelijks. Naast dividend, ervaren 

beleggers vrijwel geen koerswinst, terwijl dit voor Europese banken gemiddeld 

44% was in deze periode.109 De bank verloor langzaam zijn invloed op de markt. 

Bovendien luisterde het bestuur nauwelijks naar de werknemers en klanten, met 

als gevolg dat de regie over de toekomst steeds dieper in de afgrond zakte. 110  

Periode 2007-2009: RFS Holdings 

In 2007 werd ABN AMRO onder druk gezet door haar aandeelhouders. Het  

hedge fund TCI (the Children's Investment Fund) pleitte ervoor de bank op te 

splitsen. Zij stelde dat de losse delen meer waard waren dan de bank in zijn 

geheel. Het hedge fund TCI wilde via de aandeelhoudersvergadering de 

opsplitsing afdwingen. De Raad van bestuur van ABN AMRO wilde dit echter 

niet en ging op zoek naar een alternatief. 

Het alternatief werd gevonden bij de Engelse bank Barclays. Deze bank was 

bereid ABN AMRO over te nemen, waarbij zij nog enige mate van autonomie 

voor ABN AMRO toestond.  

 

 

                                                   
108  ABN AMRO Annual Report 2005 (2005), ‘Dear Shareholder’, Pagina 4. 
109 De Volkskrant Dekker G (2007), ‘Hedgefonds TCI eist splitsing ABN AMRO’, 
http://www.volkskrant.nl/economie/hedgefonds-tci-eist-splitsing-abn-amro~a867651/ 
110 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
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De fusie met Barclays was nagenoeg rond, toen er door RFS Holdings een hoger 

bod op ABN AMRO werd gedaan.111 RFS Holdings was een combinatie van de 

Royal Bank of Scotland(RBS), Fortis en Banco Santander. Het bod werd 

geaccepteerd door de aandeelhouders van ABN AMRO en daarmee werd 

ABN AMRO op 17 oktober 2007 officieel bezit van RFS Holdings. De bank ABN 

AMRO werd onder de leden van RFS Holdings opgesplitst. RBS nam de 

investment Bank en de internationale operaties over, terwijl Fortis  ABN AMRO 

Nederland overnam. Banco Santander nam de Braziliaanse en Italiaanse tak 

van ABN AMRO over. Het Italiaanse deel werd echter binnen enkele weken 

alweer met een forse winst doorverkocht aan Banca Monte dei Paschi. Hiermee 

was het ooit florerende en grote ABN AMRO geschiedenis.112 

In 2008 brak de financiële crisis uit in de wereld. Fortis kwam als eerste in de 

problemen en kampte met grote geldtekorten, met name door de financiering 

van de overname van ABN AMRO. De kasproblemen waren dusdanig groot dat 

de regeringen van België en Nederland besloten delen van Fortis te 

nationaliseren. De Nederlandse regering kocht de Nederlandse activiteit van 

Fortis op, waaronder het overgenomen deel van ABN AMRO. Fortis zou 

vervolgens samen met het Nederlandse restant van ABN AMRO worden 

geïntegreerd in het nieuwe ABN AMRO om in 2009 onder leiding van een team, 

samengesteld door Gerrit Zalm, een succesvol integratieproces door te 

maken.113 114 

 

 

 

                                                   
111  De Volkskrant Dekker G (2007), ‘Hedgefonds TCI eist splitsing ABN AMRO’, 
http://www.volkskrant.nl/economie/hedgefonds-tci-eist-splitsing-abn-amro~a867651/ 
112 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
113 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
114 Algemene Rekenkamer (onbekend). ‘Kredietcrisis’. http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/nl/interventies/overname-
Fortis-ABN-AMRO/organisatiestructuur 
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Periode 2010 tot heden: het nieuwe ABN AMRO 

Sinds 2010 is de bank weer terug van weggeweest en timmert ze hard aan de 

weg, zowel in Nederland als in het buitenland.115 116  

Wat was de oorzaak van de crisis bij ABN AMRO? 

Wanneer wij het over de crisis bij ABN AMRO hebben, kijken wij vooral naar de 

periode tussen 2004 en 2010. In deze periode brokkelt het evenwichtige en 

solide imago van ABN AMRO steeds verder af,  waardoor de bank een 

makkelijke prooi werd voor vijandige overnames.117  

Doordat ABN AMRO niet waar maakte wat ze beloofd had te doen, namelijk 

groei en winst voor de aandeelhouders, kelderde het vertrouwen bij de 

aandeelhouders en oefenden zij steeds meer druk uit op de Raad van Bestuur 

om de strategie aan te passen. Deze druk werd gevoed door een van de 

aandeelhouders, het hedge fund TCI. Zij stelde namelijk, dat zij samen met een 

kleine groep aandeelhouders van ABN AMRO van mening waren dat de bank 

in losse stukken meer waard was dan in zijn geheel. Zij vonden zelfs dat het 

hoofdkantoor de waarde van de bank omlaag bracht en stelden daarom voor 

dat de raad van bestuur de bank in losse stukken zou verkopen.118 De Raad van 

Bestuur probeerde een uitweg te zoeken om zo aan de druk van de 

aandeelhouders te ontsnappen, maar dit mislukte: een poging tot fusie met ING 

liep op niets uit.119  

 

                                                   
115 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf  
116 Schnezler J. en Kaaij C. van der (2016), Interview over ABN AMRO met CEO Gerrit Zalm, 25-11-2016  
117 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
118   De Volkskrant Dekker G (2007), ‘Hedgefonds TCI eist splitsing ABN AMRO’, 
http://www.volkskrant.nl/economie/hedgefonds-tci-eist-splitsing-abn-amro~a867651/ 
119 Smit, J (2008), ‘De Prooi’, hoofdstuk 14 bladzijde 344, Amsterdam Prometheus 
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Maar in maart 2007 had de Raad van Bestuur met een oplossing: een overname 

door Barclays die voor ABN AMRO €67 miljard over had.120 Echter was het bod 

van RFS Holdings, een consortium van Royal Bank of Scotland, Fortis en het 

Spaanse Banco Santander gunstiger voor de aandeelhouders: €72 miljard. Het 

merendeel van de aandeelhouders ging akkoord en de overname was 

daarmee een feit.121 Deze overname leidde tot een opsplitsing van het grote 

ABN AMRO in drie delen; Brazilië en Italië gingen naar Santander, de investment 

bank en alle overige buitenlandse activiteiten gingen naar RBS en het 

Nederlandse deel ging naar Fortis.122   

Uiteindelijk bleek de overname vrijwel alleen gunstig uit te pakken voor de 

aandeelhouders: de rest van de overname werd namelijk getekend door grote 

verliezers. Tijdens de crisis kregen de participanten van RFS Holdings het namelijk 

zwaar: de overgenomen delen van ABN AMRO waren groter en risicovoller dan 

gedacht en dit had uiteindelijk ernstige gevolgen.  

Het Investment Banking deel van ABN AMRO bleek voor RBS verlieslijdend en 

stuurde RBS zelfs richting een faillissement. De Britse overheid moest ingrijpen. De 

overname van een deel van ABN AMRO door RBS heeft de Britse 

belastingbetaler uiteindelijk €70 miljard gekost.123 

Maar niet alleen RBS raakte in zwaar weer, want na slechts enkele maanden 

kon Fortis haar hoofd niet meer boven water houden. De koop van het 

Nederlandse deel van ABN AMRO was voor Fortis te ambitieus geweest en nu 

kreeg de bank haar financieringen niet meer rond. Dit werd mede veroorzaakt 

door de invloed van de wereldwijde kredietcrisis.  

 

                                                   
120 De Volkskrant, ANP (2007), ‘Tijdlijn: ANB AMRO sinds 1991’, http://www.volkskrant.nl/economie/tijdlijn-abn-
amro-sinds-1991~a868030/ 
121  ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
122 NRC Financiële redactie (2007), Consortium zet bod op ABN AMRO door, 
http://vorige.nrc.nl//economie/article1804979.ece/Consortium_zet_bod_op_ABN_Amro_door, 10-10-2007 
123 FCA, Financial conduct authority (2011), ‘Introduction’ pagina 13, 
https://www.fca.org.uk/publication/corporate/fsa-rbs.pdf 
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De overheden van België en Nederland besloten daarom om Fortis te kopen en 

op te splitsen. De Belgische onderdelen werden met hulp van de Belgische staat 

verkocht aan het Franse BNP. De  Nederlandse onderdelen van Fortis en het 

Nederlandse deel van ABN AMRO werden van de Nederlandse staat en zouden 

weer verder gaan onder de naam ABN AMRO. De redding van het Nederlandse 

deel van ABN AMRO en de Nederlandse Fortis onderdelen, heeft de 

Nederlandse belastingbetaler €28 miljard gekost.124 

Banco Santander heeft het na de overname het beste gedaan. Dit is de bank 

gelukt, omdat zij de Italiaanse onderdelen van ABN AMRO vrijwel meteen na de 

overname met grote winst weer doorverkocht heeft aan Banca Monte dei 

Paschi. Opmerkelijk is, dat ook Banca Monte dei Paschi in 2016 staatssteun heeft 

moeten krijgen, mogelijk als gevolg van de hoge koopsom van de voormalige 

ABN AMRO onderdelen in Italië.125 

Wanneer de partijen binnen de RFS Holding vooraf hadden geweten wat voor 

risico’s zij namen bij de overname, dan hadden zij wellicht een andere keuze 

gemaakt aangaande de overname van ABN AMRO. Want een ding is zeker: 

een gigant als ABN AMRO overnemen, leek op papier makkelijker dan in de 

praktijk. 

Na de destructieve kredietcrisis die in 2008 begon, zijn delen van ABN AMRO nu 

weer terug in Nederlandse handen. Toch is ABN AMRO pas vanaf 2010 weer 

enigszins op sterkte.126  

Ook zijn er maatregelen genomen om de crisis waar ABN AMRO in was geraakt,   

in de toekomst te voorkomen. Inmiddels is er bij ABN AMRO, vanaf het 

aantreden van Gerrit Zalm als CEO, een kostenplafond ingevoerd, dat ervoor 

moet zorgen dat overdadige bonussen en te dure zakenreizen geblokkeerd 

worden. Maar niet alleen de kosten worden beter beheerst.  

                                                   
124 NRC, De Witt Wijnen P, (2015), ‘Hoeveel heeft ABN AMRO de staat nou echt gekost’, 
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/26/hoeveel-heeft-abn-amro-de-staat-nou-echt-gekost-a1496362 
125 Reuters, Bebington D en Barrett J (2007), ‘Santander sells Antonveneta to M.Paschi’, 
http://www.reuters.com/article/us-antonveneta-idUSL0887030420071108 
126 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   
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Ook de bedrijfsstructuur wordt aangepakt. Directors en leden van de Raad van 

Bestuur namen de taak op zich om vanuit ABN AMRO werknemers te coachen 

en te stimuleren en te helpen excelleren om hogerop te komen. Op deze 

manier verbetert de bank haar interne kwaliteiten, zonder dat zij dure 

investeringen buiten de bank hoeft te doen.127 Ook het bestuur van de bank 

werd aangepakt: zo werd recent de Raad van Bestuur van 7 leden 

teruggebracht naar 3 en werd ook het aantal afdelingsdirecteuren 

gereduceerd.128 Zo wordt er sterk bespaard op de kosten voor de bank, 

hetgeen positieve gevolgen heeft voor de winst. De bank boekt hierdoor betere 

resultaten dan haar Europese concurrenten.129 

Wat zijn de oorzaken die een solide bank als ABN AMRO ten 

onder heeft doen gaan? 

De Raad van Bestuur 

Met de komst van Rijkman Groenink als CEO van ABN AMRO in 2000 werden de 

problemen voor de bank steeds groter. Groenink had namelijk grootse ambities. 

Hij wilde de bank onder andere in de top 5 van meest winstgevende banken ter 

wereld krijgen. Hoe Groenink dit voor elkaar kreeg, maakte hem niet uit.130  

Groenink verliest vervolgens de kwaliteiten van de bank uit het oog en 

investeert veel geld in een nieuwe tak van ABN AMRO: de ABN AMRO 

Investment Bank. Een tak  waar de bank vrijwel geen kennis over had en waarin 

zij volledig werd weggeconcurreerd door de grote banken in de City.  

 

 

                                                   
127 Schnezler J. en Kaaij C. van der (2016), Interview over ABN AMRO met CEO Gerrit Zalm, 25-11-2016  
128 FD, Bokkering I (2017), ‘Nieuwe CEO past top ABN AMRO Rigoureus aan’, https://fd.nl/economie-
politiek/1186383/vogelzang-weg-bij-abn-amro 
129 Schnezler J. en Kaaij C. van der (2016), Interview over ABN AMRO met CEO Gerrit Zalm, 25-11-2016  
130 Bloomberg, De Jong J (2015), ‘ How ABN AMRO got bought, bailed out and sold again’, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-20/how-abn-amro-got-bought-bailed-out-and-sold-again-
timeline 
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De retailactiviteiten van ABN AMRO lijden onder deze keuzes van de Raad van 

Bestuur en moeten inkrimpen. Journalisten en aandeelhouders wijzen de Raad 

van Bestuur erop dat de retailactiviteiten juist de grootste winstbron voor de 

bank zijn en ook haar grootste kwaliteit. De Raad van Bestuur reageert hierop 

met de opmerking dat de aandeelhouders en journalisten niet goed weten 

waar zij het over hebben. Met deze houding zet de Raad van Bestuur de 

aandeelhouders tegen hun op.131  

De Raad van Bestuur maakt in 2004 bovendien nog een keus die hun een 

makkelijke prooi zou maken voor eventuele overnames: het besluit om 

preferente aandelen (aandelen die bij uitkering van dividend voor de overige 

aandelen staan) in te trekken om hun eigen aandelenkoers te ondersteunen. 132 

De bedrijfscultuur 

Ook de bedrijfscultuur was niet gunstig voor de bank: zo heerste er een ‘big 

spender’ cultuur: vliegen in de Businessclass was niet goed genoeg voor 

zakenreizen, dus vlogen werknemers van ABN AMRO voor tienduizenden euro's 

heen en weer in de First class. 133 Ook werd het hoofdkantoor verbouwd en 

uitgebreid voor €350 miljoen en kreeg dit gebouw de grootste handelsvloer van 

het Europese vasteland, terwijl de bank dit helemaal niet nodig had.134 

De inkomsten groeiden weliswaar, maar ook de uitgaven van de bank. Er was 

onvoldoende kostenbeheersing en de uiteindelijke winst van de bank groeide 

hierdoor vrijwel niet.135  

De bank stelde haar beleid echter niet bij en bleef veel onnodige uitgaven 

doen: het vliegen in de First class veranderde in het vliegen met privéjets en bij 

zakenreizen werden dure uitstapjes gemaakt en grote diners gehouden.136   

                                                   
131 Smit, J. (2008), ‘De Prooi’, hoofdstuk 7 bladzijde 182 en 183, Amsterdam Prometheus 
132 NRC Ford J (2004), ‘Vrije hand ABN AMRO’ https://www.nrc.nl/nieuws/2004/02/05/vrije-hand-abn-amro-
7672720-a292231, 5-2-2004  
133 Smit, J. (2008), ‘De Prooi’, hoofdstuk 3 bladzijde 87, 88, Amsterdam Prometheus 
134 Schnezler, J. et Kaaij, C. van der (2016), Interview over werken bij ABN AMRO met voormalig Head of Credit Risk 
Advisory Eelco Schnezler, 11-12-2016 
135 Schnezler J. et Kaaij C. van der (2016), Interview over ABN AMRO met CEO Gerrit Zalm, 25-11-2016  
136 Smit, J (2008), ‘De Prooi’, hoofdstuk 10 bladzijde 224 en 225, Amsterdam Prometheus 
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Om  de grote verliezen op de investmentbanking activiteit te compenseren, 

worden diverse dochtermaatschappijen afgestoten. De bank raakt hiermee 

haar evenwicht kwijt. Een fusie met Barclays mislukt en de Raad van Bestuur 

staat op omvallen. Dan is het zover: RFS Holdings brengt een bod uit op ABN 

AMRO en dit bod wordt geaccepteerd door de aandeelhouders.137  

De Raad van Bestuur heeft ervoor gekozen de bank te laten presteren boven 

haar kunnen. Een kosten- en competentieplafond was in de ogen van de Raad 

van Bestuur niet nodig en deze beslissing bleek uiteindelijk destructief te zijn voor 

de bank. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                   
137 ABN AMRO Historisch archief (onbekend), ‘ABN AMRO 1990-heden’, 
https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/010_Over_ABN_AMRO/History/ABN_AMRO_geschiedenis_1990
_heden_NL.pdf   

 



 
 

 
50 

Twee crises, twee verschillende tijden; 

vergelijkbare oorzaken? 
We hebben onderzocht hoe het bij twee grote en succesvolle Nederlandse 

multinationals toch mis heeft kunnen gaan. De VOC, floreerde en ging ten 

onder aan het einde van 18de eeuw, en ABN AMRO verviel in een crisis aan het 

begin van de 21ste eeuw. Zijn er overeenkomsten te vinden tussen beide 

multinationals voor wat betreft hun succes en hun ondergang, hoewel ze in 

verschillende tijden bestonden en andere doelen nastreefden? Naar aanleiding 

van ons onderzoek denken wij van wel, en dat komt volgens ons naar voren in 

de volgende punten: 

Gebrek aan goed management 

Zowel de VOC als ABN AMRO zijn ontstaan uit samensmeltingen van bedrijven 

en kennen een lange en rijke historie.  Beiden zijn internationaal actief en 

bekend geweest en zijn geleid door (over)ambitieuze leiders.  

Beiden, zowel de VOC als ABN AMRO, waren toonaangevend binnen hun eigen 

sector; de VOC als handelsmaatschappij met een briljante monopoliestrategie 

en ABN AMRO met hun private banking voor de hogere, lastige segmenten. 

Maar, hoogmoed komt voor de val. De bedrijven waren beiden succesvol en 

de zaken liepen steeds beter, maar de honger naar nog meer winst, naar nog 

meer aanzien, en naar nog meer naamsbekendheid, werd niet gestild.  

Beide besturen waren van mening de hele wereld aan te kunnen. Zij werden 

arrogant en verloren hun inzicht in datgene wat hun bedrijf zo sterk had 

gemaakt.  
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Bij de VOC is dit zichtbaar in de ontwikkeling van winstgevende 

handelscompagnie naar een territoriale macht, waarbij de oorspronkelijk 

bestaansredenen (winst maken en eigen import) vergeten werden. Het creëren 

en handhaven van een handelsmonopolie kwam steeds meer op de voorgrond 

te staan, zonder te bedenken of dit wel de meest handige richting voor de 

Republiek was. 

Bij ABN AMRO is dit zichtbaar in het feit dat zij zich ontwikkelden van een 

winstgevende stabiele bank naar een bank met een niet te stillen honger naar 

meer macht, meer winst en meer bekendheid. Met uiteindelijk zelfs het 

oprichten van een Investment Bank. Maar deze Investment Bank is voor ABN 

AMRO nooit winstgevend geweest: het geld dat werd verdiend met zaken waar 

de bank wél verstand van had, bijvoorbeeld private banking, werd bijna 

volledig tenietgedaan door grote verliezen bij de investment bank. Op een 

gegeven moment ging het zo slecht, dat ABN AMRO zich genoodzaakt zag 

dochterbedrijven af te gaan stoten.  

Deze risicovolle houding van de bewindhebbers van beide bedrijven hebben 

bijgedragen aan de wandeling naar de onverwachte afgrond. Zij hebben hun 

bedrijven gemaakt tot makkelijke prooien voor overnames en ondergang en 

vooral niet voorbereid op plotselinge tegenslag. Er werd een zeepbel 

gecreëerd, en dat die eens zou spatten moge inmiddels duidelijk zijn. 

Gebrek aan geldbeheersing 

Beide bedrijven zien winst als belangrijkste doel en raken hierbij de andere zaken 

die voor een gezond bedrijf belangrijk zijn uit het oog. Er is geen communicatie 

meer tussen het bestuur en de werkvloer: kijk maar naar de enorme sterftecijfers 

op VOC-schepen die door het moeten behalen van winstcijfers keer op keer uit 

moesten varen. Ook tussen de Raad van Bestuur en de werkvloer bij ABN AMRO 

ontbrak elk contact, wat tot een slechte sfeer op de werkvloer zou leiden. 

Daarbij besteedden de besturen veel geld aan zaken die enkel voor het eigen 

gewin belangrijk waren. Bij ABN AMRO bleek dit uit het feit dat 

dochtermaatschappijen afgestoten moesten worden door te hoge kosten, 

maar er was tegelijkertijd wel voldoende budget voor dure relatiegeschenken, 

luxe hotels en snoepreisjes.  
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De VOC-bewindhebbers in Batavia leefden als koningen in een luxe die ze in de 

Republiek nooit zouden kunnen ervaren. In hun zucht naar winst en luxe raken 

beide besturen de controle over hun bedrijf kwijt. Er wordt wel winst gemaakt, 

maar omdat er geen controle is, blijven de kosten onnodig hoog of wordt het 

geld meteen uitgegeven, waardoor het rendement niet met de stijgende winst 

mee stijgt.  

Het is niet erg om te laten zien dat het goed gaat, maar dat kent zijn grenzen. 

En het blijkt dus dat het niet uitmaakt in welke eeuw je leeft: met rijkdom willen 

mensen te koop lopen en het is blijkbaar moeilijk om met veel macht om te 

gaan. Zelfs als dit ten koste gaat van de cijfers op de eindbalans en uiteindelijk 

het voortbestaan van het bedrijf. 

Gebrek aan inzicht in risico’s 

Door het feit dat de bewindhebbers door een tunnel liepen met de naam 

‘winst’ en ‘macht’ en daardoor alle andere zaken vergaten, kwamen beide 

bedrijven te vaak en onnodig in zeer risicovolle situaties terecht. Eigenlijk is het 

gebrek aan inzicht in risico’s een gevolg  van een gebrek aan goed 

management en een gebrek aan kostenbeheersing. De besturen willen meer 

en meer, waardoor de bedrijven zich bezig moeten gaan houden met zaken 

waar ze helemaal geen verstand van hebben en die ver buiten hun kwaliteiten 

liggen. Hierdoor draaien de bedrijven als geheel minder goed en verzwakt hun 

positie. Een bedrijf verliest kracht als mensen die goed zijn in iets zich ineens 

bezig moeten gaan houden met iets waar ze geen verstand van hebben. Dit 

leidt natuurlijk ook tot een slechtere sfeer op de werkvloer en het doet het 

vertrouwen in de besturen afnemen. Als, bij de VOC, een koopman zich ineens 

bezig moet gaan houden met koloniseren, worden de risico’s aanzienlijk groter. 

Dit komt omdat iemand met te weinig verstand van zaken ineens een grote 

verantwoordelijkheid krijgt, wat meestal niet goed uitpakt. Denk maar aan             

Jan Pietersz. Coen, die alle politiek vergat en een compleet volk uitroeide.  

Blijf dus doen waar je zelf goed in bent, en zoek vooral niet het geld, dat geld 

vindt jou wel. Of zoals Gerrit Zalm het in ons interview stelde: schoenmaker, blijf 

bij je leest. 
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Het verleden; een leermeester voor toekomst? 
Gebrek aan goed management, gebrek aan kostenbeheersing, gebrek aan 

contact met de werkvloer en gebrek aan betrouwbaarheid. Allemaal oorzaken 

die hebben geleid tot de ondergang van twee grote en invloedrijke 

multinationals. Maar zullen bedrijven ooit leren van de fouten van het verleden 

of zullen sommige bedrijven het nooit leren en, met gouden bergen op het 

netvlies stoïcijns doorgaan met het voeren van een risicovolle strategie, 

waarmee zij zonder het te zien op een diepe afgrond afstevenen? 

Dat de economie weer aantrekt wil in ieder geval niet zeggen dat alle bedrijven 

weer op kracht zijn. Dagelijks komen nieuwsberichten voorbij over het 

aanvragen van faillissementen, bezuinigingen en wankele posities. Veel 

bedrijven hebben moeite met innovatie en de moderne manier van werken. Zij 

innoveren niet snel genoeg en moeten uiteindelijk de deuren voor altijd sluiten. 

Denk hierbij aan de V&D of Free Record Shop, beiden niet te missen in een 

willekeurige Nederlandse winkelstraat, beiden het resultaat van een te 

ouderwetse aanpak. 

Een tekort aan innovatie en modernisering waren echter niet de oorzaak van de 

ondergang van de VOC en de crisis bij ABN AMRO. Maar ook de problemen die 

hier speelden, zijn nog actueel. Gebrek aan management, gebrek aan 

kostenbeheersing, gebrek aan contact met de werkvloer en gebrek aan 

betrouwbaarheid zijn nog steeds belangrijke problemen waar veel bedrijven 

tegenaan lopen. De toekomstbeelden van de bestuurders komen vaak niet 

overeen met de realiteit. 

Veel bestuurders denken namelijk dat wanneer ze groter worden, ze efficiënter 

kunnen werken en kosten kunnen drukken. Dit zijn dan ook meteen de eerste 

argumenten die bij overnames door zowel de investment bankers als de 

bestuursleden gebruikt worden. Toch is de praktijk anders: met plotselinge snelle 

groei wordt een bedrijf ook bureaucratischer en raakt het bestuur automatisch 

controle kwijt.  
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De bedrijven gaan buiten hun kwaliteiten werken en maken daardoor hogere 

kosten.138 De vaak goedlopende oorspronkelijke bedrijven lijden onder deze 

druk en worden kwalitatief steeds minder door bezuinigingen en afstotingen. 

Een bedrijf raakt als het ware zichzelf langzaam kwijt. 

We zien deze stand van zaken vooral bij de grote ervaren banken in Europa. 

Deutsche Bank boekt lagere rendementen dan ABN AMRO, terwijl zij toch veel 

groter is en over veel meer middelen beschikt.139 Door het nemen van grote 

risico’s heeft Deutsche bank te kampen met zeer hoge boetes van onder 

andere de Amerikaanse toezichthouder. Deze boetes komen hard aan bij 

Deutsche bank en gevreesd wordt dat de bank zelf niet meer genoeg in kas 

heeft om mogelijke boetes van lopende rechtszaken te kunnen betalen.140 141 

De bank treft zichzelf hard en moet mogelijk reorganiseren, met het gevolg dat 

de bank zijn zorgvuldig opgebouwde imago kwijt raakt. Dit wordt veroorzaakt 

door risico’s te nemen die niet bij de bank pasten en waar de bank geen 

zekerheid over had. Niet alleen de situatie nu laat een ernstige toestand bij de 

bank zien, ook de stresstest van de Europese Centrale Bank laat zien dat onder 

andere de Deutsche Bank op dit moment erg kwetsbaar is en een mogelijke 

nieuwe crisis niet zal overleven.142 

We zien dus dat het niet meer alleen om de Spaanse, Italiaanse en Griekse 

bedrijven gaat tijdens crisisbijeenkomsten. Ooit oerdegelijke bedrijven als 

Deutsche Bank komen ook in de problemen. Problemen die in het verleden ook 

de stabiele multinationals VOC en ABN AMRO (bijna) hun kop gekost hebben.  

Eigenlijk zou elk bedrijf de slogan van Klaverblad Verzekeringen koste wat kost in 

de praktijk moeten brengen: als je maar lang genoeg jezelf blijft, dan word je 

vanzelf bijzonder.  

                                                   
138  Schnezler J. en Kaaij C. van der (2016), Interview over ABN AMRO met CEO Gerrit Zalm, 25-11-2016  
139 Schnezler J en Kaaij C van der (2016), Interview over ABN AMRO met CEO Gerrit Zalm, 25-11-2016  
140 RTLZ (30-9-2016).’komt Deutsche bank op eigen kracht uit de problemen?’. 
http://www.rtlz.nl/business/bedrijven/komt-deutsche-bank-op-eigen-kracht-uit-de-problemen 
141 Treanor J. (27-9-2016). ‘How did a beast of banking world get into this mess?’. 
https://www.theguardian.com/business/2016/sep/27/deutsche-bank-how-did-a-beast-of-the-banking-world-get-
into-this-mess 
142EBA (2016). ‘2016 EU-wide stress test results.’ http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-
testing/2016/results 



 
 

 
55 

Reflectie 
Leren bedrijven van nu van fouten die in het verleden gemaakt zijn? 

Met deze vraag zijn wij de afgelopen tijd zeer intensief bezig geweest. Een 

vraag die niet alleen complex was, maar ook erg interessant en, voor ons af en 

toe vervuld van onverwachte antwoorden. 

Door grondig onderzoek naar de historie, structuur, werkwijze en cultuur van de 

VOC en ABN AMRO zijn wij in staat geweest om in de eerste twee deelvragen 

een zo breed mogelijk beeld te geven van de uitgebreide geschiedenis van 

beide bedrijven. Wij liepen soms aan tegen de ‘relevantiekwestie’: is deze bron 

nou een meerwaarde voor ons onderzoek of niet? Maar, na sparren met elkaar 

en met onze begeleiders, hebben wij het idee dat onze informatie nu volledig, 

maar niet overbodig is. 

Na deze twee hoofdstukken zijn wij met elkaar gaan zitten, hebben we elkaars 

stukken gelezen, en bij alles wat we niet snapten pakten we de bronnen erbij en 

legden aan elkaar uit hoe het nou precies zat, om met deze kennisoverdracht 

en uitwisseling van informatie goed voorbereid en goed op de hoogte de 

derde en vierde deelvraag op te stellen. In de derde deelvraag beschreven we 

de vergelijkingen, soms abstract, soms heel erg duidelijk. Wij hadden de 

ongelofelijk duidelijke parallellen van sommige overeenkomsten echt niet 

verwacht, wat ons onderzoek voor ons echt nog wat extra’s gaf. 

Met deze parallellen konden wij vervolgens de vierde deelvraag aanpakken: 

maar hoe staat het dan met de toekomst? Zullen bedrijven eindelijk leren van 

het grote aantal bedrijven dat voor hen precies dezelfde fouten maakten? Wij 

vrezen met grote vrezen. Dezelfde fouten blijven altijd op de loer liggen. Fouten 

die blijkbaar zo menselijk zijn, dat zelfs de meest doorgewinterde bestuurder ze 

maakt, en er pas achter komt als het te laat is. 
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Voorkomen is beter dan ‘verzekeren’. Kijk maar naar ABN AMRO: soms moeten 

er moeilijke beslissingen worden gemaakt, en moeten er flink wat slokken uit de 

gifbeker genomen worden, om uiteindelijk een succesvolle toekomst tegemoet 

te gaan. Fouten maken is menselijk, maar er ligt een taak bij de bestuurders om 

deze fouten zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. 

Of wij lessen hebben getrokken uit dit onderzoek? Absoluut. Als wij ooit in 

bestuurlijke functies terecht komen, hopen we dat we dit PWS nog eens lezen, 

en ons weer bewust worden van de grote valkuilen die we in ons onderzoek zo 

vaak tegen zijn gekomen, en waar zoveel lieden in zijn gevallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons bezoek aan Dhr. Gerrit Zalm op het hoofdkantoor van ABN AMRO 
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Dankwoord 
Na zes maanden intensief schrijven, bronnen bestuderen, discussiëren en 

overleggen is het zover. Met dit woord van dank leggen wij de laatste hand aan 

onze scriptie. We kijken terug op een periode waar in wij veel nieuwe dingen 

hebben geleerd, natuurlijk over ons onderwerp, over beide bedrijven, maar ook 

over onszelf: onze sterke punten, maar vooral onze verbeterpunten. 

Allereerst willen wij natuurlijk mw. A. Menge bedanken, onze hoofdbegeleidster. 

Zonder haar kritische opmerkingen, het af en toe bijsturen of hulp had dit PWS er 

niet in zijn huidige vorm gelegen. Het praten over het PWS, even tussen het 

blokuur geschiedenis door, of in een pauze, was voor ons altijd een fijn moment 

waarin we altijd een antwoord kregen op al onze vragen, zowel de inhoudelijke 

als die over stijl en vormgeving. Enorm bedankt! 

Onze meelezer, dhr. B. van der Veen willen we ook bedanken. Aan zijn tips voor 

we überhaupt begonnen met schrijven hebben we enorm veel gehad. Ook zijn 

kritische aantekeningen bij onze conceptversie waren heel prettig, en wij zijn 

ook blij met het feit dat hij, hoewel hij niet meer bij ons op het Marnix werkt, toch 

nog de tijd heeft genomen om tot drie keer toe speciaal voor ons naar het 

Marnix te komen! 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dhr. G. Zalm, die zo vriendelijk is 

geweest om ons, hoewel hij als toenmalig CEO van ABN AMRO zeer drukbezet 

was, een uur lang alles aan hem te laten vragen over de bank. Zijn antwoorden 

op al onze vragen waren, vooral voor de derde en vierde deelvraag, van een 

ongelofelijke waarde. Ook zijn geïnteresseerdheid over ons onderwerp, en de 

vragen die hij op zijn beurt aan ons stelde, waren voor ons heel erg prettig! 
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Natuurlijk willen wij ook onze ouders bedanken: als we het even niet meer 

wisten, of heel enthousiast over onze bevindingen begonnen te ratelen, zij 

hebben altijd geluisterd, en ons daarna altijd geholpen met opbouwende kritiek 

en vooral heel veel vragen! 

Wij danken u allemaal! 

Christiaan van der Kaaij & Juriaan Schnezler 
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Bijlage 1: Stamboom van de VOC 
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Bijlage 2: Transcriptie Interview met dhr. Zalm 
Christiaan: Met ons profielwerkstuk proberen wij de val van de VOC te    

vergelijken met de crisis die zich hier bij ABN AMRO in 2007 afgespeeld heeft. Wij 

proberen hierin te ontdekken of er vergelijkingen te vinden zijn tussen 

multinationals van nu en multinationals van vroeger. De wereld verandert, maar 

in hoeverre verandert de bedrijfsvorm en de factoren die van invloed zijn op 

een multinational? In dat kader willen we u interviewen. Dat doen we niet 

alleen hier, maar ook in het Nationaal Archief.  

 

Juriaan: De inleiding heeft u in onze brief kunnen lezen. Om af te trappen, toen 

u bij ABN AMRO binnenkwam, wat voor sfeer ervaarde u toen binnen het 

bedrijf? 

 

Dhr. Zalm: Toen ik binnenkwam was er een sfeer van opluchting. Want 

overgenomen worden door Fortis, RBS en Banco Santander gaf geen goede 

mood bij ABN AMRO. Vervolgens werden een deel van ABN AMRO (namelijk 

dat deel dat Fortis ten deel was gevallen) en Fortis Nederland door de minister 

genationaliseerd (dit werd samen een nieuwe bank). Maar die overname door 

dat consortium, en het splitsen van de oude ABN AMRO werd wel als 

traumatisch ervaren. Maar toen duidelijk werd dat een deel van ABN AMRO 

zelfstandig voort zou kunnen bestaan, respectievelijk zelfs Fortis Bank Nederland 

daar bij zou komen, dat was voor de mensen die daar werkten wel positief. Het 

probleem is dat ik (Gerrit Zalm, red.) pas ben gekomen toen het echt mis ging. 

Toen ik binnenkwam moest ABN AMRO nog gesplitst worden, wat technisch en 

juridisch een hels karwei was, een karwei waar dat consortium zich echt op 

heeft verkeken. Die dachten dat het opdelen in drieën snel gedaan zou zijn, 

maar het is enorm ingewikkeld om te splitsen. Bijvoorbeeld: een netto-

obligatiehouder van ABN AMRO, op wie heeft die die vordering straks? Dat 

consortium had dat wel verdeeld, maar als die vordering via bijvoorbeeld RBS 

liep, dan kan degene die die obligatielening ooit aan ABN AMRO heeft 

gegeven, niet ineens die obligatie verplaatsen naar RBS.  
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Mocht het dus bijvoorbeeld mis gaan bij RBS, dan gaat die obligatiehouder 

naar Fortis of naar Santander. Dit zijn dus hele ingewikkelde juridische 

vraagstukken waar ongelofelijk veel tijd in gaat zitten. Daarbij krijg je allemaal 

cross liabilities, waarin de een toch nog verantwoordelijkheid heeft voor de 

ander. Dat is een ongelofelijk wespennest. Ook op IT-gebied is het splitsen van 

een bank extreem ingewikkeld. De overname van het consortium heeft drie jaar 

geduurd, daarna pas waren de juridische splitsing en de IT splitsing rond (in april 

2010). Alleen was de RvB nog steeds niet gesplitst. Economisch was de bank wel 

gesplitst, dus je kreeg wel rapportages waarin ABN AMRO als geheel stond, 

maar waarin ook de R-Share (RBS gedeelte), S-gedeelte, F-gedeelte (later N) en 

het Z-gedeelte (het gedeelte dat niemand wilde hebben). Dat was een 

gemeenschappelijke boedel die wel verkocht moest worden. Er zit nog een 

ding in die gemeenschappelijke boedel, en dat is het belang van de oude ABN 

AMRO in de Saudi Hollandi bank, het enige dat nog over is. De rest is allemaal 

verkocht.  

 

Christiaan: Het mag blijken dat toen u kwam, de bank in een vrij diep dal zat. 

Maar nu zien we dat de bank, zoals dat heet, weer up and running is. Wat is er 

voor nodig om een bank uit zo’n dal te krijgen, en wat zijn zaken die typisch zijn 

voor zo’n proces? 

 

Dhr. Zalm: Nou ja, wat erg lastig was was natuurlijk het splitsing gedeelte, en het 

daarna als een soort kleuterklas weer leren knippen, plakken en vlechten, wat 

voor een CEO natuurlijk uitermate belangrijk is. Want wij moesten Fortis Bank 

Nederland en de oude ABN AMRO weer in elkaar schuiven. En dat was een best 

lastige klus. Natuurlijk werden er ook veel kantoren gesloten.  

Er waren plaatsen waar Fortis een kantoor had, en daarnaast stond een kantoor 

van ABN AMRO, dus een van de twee werd overbodig. Op dag één van de 

fusie gingen er van de 650 kantoren 450 dicht. Dat is natuurlijk ook lastig. Je hebt 

twee IT-systemen, dus we hadden op een gegeven moment een kantoor waar 

de oude Fortis-klanten naar de ene balie moesten, en de oude ABN-klanten 

naar de andere balie, door het IT-systeem. Toen hebben we de overheveling 

van alle Fortis-klanten naar het ABN AMRO-systeem gehad, en toen had je één 

bank. Maar dat in elkaar schuiven heeft ook tot eind 2012 geduurd.  
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Toen dat klaar was, dachten we lekker aan de slag te kunnen, maar toen 

kwamen we in de recessie, dus wat dat betreft is ons niks bespaard gebleven. 

 

Juriaan: Nee, precies. En als we kijken naar deze crisis, waar denkt u dat dat 

begonnen is? Al na 1992, toen ABN AMRO steeds door bleef gaan met het 

overnemen van andere bedrijven in de wereld, of pas rond 2006, toen er 

reorganisaties kwamen, en de bank in verhouding toch hoge kosten bleef 

maken? 

 

Dhr. Zalm: Dat kostenpunt komt ook in het boek (de Prooi, red.) naar voren. Ik 

ben geen betere referent dan het boek. De journalist heeft met tientallen 

mensen gesproken, waaronder leden van de RvB en de RvC. Ik stond in die tijd 

op grote afstand, op het ministerie van Financiën. Ik werd weleens 

geïnformeerd, en was redelijk op de hoogte, maar dat boek is veel 

informatiever. Ik ben dus een beetje voorzichtig met het oordelen over die 

periode, ook omdat ik natuurlijk niet meer weet dan de schrijver van dat boek.  

 

Juriaan: maar in die periode is de bank natuurlijk wel een beetje zijn 

evenwichtige positie verloren. 

 

Dhr. Zalm: Nou ja, wat je wel ziet, wat je ook ziet in het boek, is dat de 

kostenbeheersing een enorm probleem was. Dus het eerste wat ik deed, was 

een beetje conform mijn begrotingsbeleid, namelijk het instellen van 

kostenplafonds, en dat ook naar beneden toe laten komen. Dat was vanaf dag 

één geregeld. En ze hadden daar vroeger nog best wel problemen mee. Ze 

zeiden namelijk wel dat de kosten erg belangrijk waren, maar ze stuurden op 

winst. En als het dan goed gaat, en er komen meer inkomsten, dan stijgen de 

kosten ook. Dan creëer je een soort kostenbeheersingsprobleem. Dus als je 

meent dat kosten een probleem zijn, dan moet je deze aanpakken en ook 

plafonneren. En dat is nooit gedaan, terwijl dat sinds 1994 in Den Haag wel de 

norm was (de zalmnorm, red.). Eigenlijk heb ik vanaf dag één bij ABN AMRO ook 

de zalmnorm geïnstalleerd. En dat werkte ook. We hebben sindsdien ook nooit 

meer kostenoverschrijding gehad. 
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Christiaan: Kunnen we daarmee ook stellen dat de crisis voor een groot deel 

had kunnen worden voorkomen als dit kostenplafond al een stuk eerder 

ingesteld was? 

 

Dhr. Zalm: Ja, volgens mij wel.  

 

Christiaan: En zijn er nog meer manieren waarop dit grote probleem bij ABN 

voorkomen had kunnen worden? 

 

Dhr. Zalm: Schoenmaker, blijf bij je leest. Er werd een ambitie geformuleerd om 

een grote internationale investment bank te worden, terwijl dat niet echt de 

kracht van ABN AMRO was. Dus bij die activiteiten in Londen, waar de 

investment bankiers zaten die boekhoudkundig altijd marginaal winstgevend 

waren, terwijl ze er uit werden gelopen door grote Amerikanen of de Deutsche 

Bank, die meer ervaring op dit vlak hadden, en uiteindelijk bleken daar dus 

enorme verliezen te zitten, omdat ze met speculatieve activiteiten bezig waren. 

Dus dat stuk van ABN AMRO is naar RBS gegaan, maar daar hebben ze enorme 

afboekingen op moeten doen. Dus eigenlijk is dat nooit een fatsoenlijke, 

rendabele business geweest, maar een verlieslatende. 

 

Christiaan: Dus je kan stellen dat ABN AMRO eigenlijk boven zichzelf uit 

probeerde te gaan groeien? 

 

Dhr. Zalm: Ja. Mijn filosofie is dat je moet groeien in de dingen waar je 

traditioneel sterk in bent, en waar je expertise ligt. Wees goed en wordt beter in 

de dingen waar je uniek in bent. Wij zijn nu internationaal actief met twee 

activiteiten waar we heel goed in zijn: de financiering van de handel in energie, 

grondstoffen en scheepvaart, waar in Mees in 1720 mee is begonnen (de eerste 

oervader van ABN AMRO), wat later Mees & Hope en MeesPierson is geworden, 

later naar ABN AMRO ging, nog later naar Fortis, en nu weer terug is bij ABN 

AMRO. Dus dat is mijn filosofie. Verdien je geld met het goed bedienen van 

klanten, niet met het speculeren over hoe de dollar of de rente gaat, blijf 

daarbij weg. Bedien je klanten op een goede manier, en heb je eigen expertise.  
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Zoek je groei in waar je goed in bent, en denk niet dat het leuk is voor je prestige 

om een grote investmentbank in Londen te hebben. Daar leg je het altijd af, 

wat ook ING en RABO ervaren hebben.  

 

Juriaan: Dus eigenlijk moet je jezelf onderscheiden door te doen waar je het 

beste in bent 

 

Christiaan: Hier zie ik een mooie vergelijking met de VOC. Die leidde aan, en 

vergeef me als ik de verkeerde terminologie gebruik, grootheidswaanzin. Is die 

term hier ook op zijn plaats? 

 

Dhr. Zalm: Nou ja, citeer het boek maar (gelach) 

 

Juriaan: Nu we het over de VOC hebben, de VOC was natuurlijk eigenlijk de 

eerste grote multinational ter wereld. Denkt u dat ABN AMRO in de 

bankensector ook ergens de eerste in is geweest? In visie, in strategie? 

 

Zalm: Dat hangt er van af waar je het laat beginnen. Zoals ik zei, onze eerste 

voorvader is Mees&Hope. Veel mensen hebben het over de NHM (Nederlandse 

Handel-Maatschappij, red.) die in 1824 door Koning Willem I is opgericht. Dat is 

inderdaad de oervader van het oude ABN AMRO, maar inmiddels, omdat wij 

Fortis Bank Nederland er bij hebben, beschikken we over een nog rijkere 

geschiedenis, omdat Mees&Hope veel ouder is dan de NHM. Maar goed, als je 

vanuit 1824 redeneert, dan is de toenmalige NHM vrij uniek geweest in de zin 

van de handelsfinancieringen. Als je nu kijkt naar het DNA van ABN AMRO, dan 

zie je dat wij vooral goed zijn in de wat hogere en lastigere segmenten. Denk 

bijvoorbeeld aan Private Banking, waar wij enorm groot in zijn. Wij zijn goed in 

moeilijke, wat grotere klanten. Het gaat hier niet om een spaar- en 

betaalrekening, maar om het beheren van grote vermogens. Het is aan ons om 

hen te informeren over bijvoorbeeld zaken aangaande een testament, en we 

hebben zelfs mensen die adviseren over het weggeven van geld aan goede 

doelen, en daar worden we nog voor betaald ook. En bij de bedrijven hebben 

we ook altijd in het hogere segment gezeten.  
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ING zit meer bij de Nederlandse middenstand, hun expertise ligt bij het 

massadraaien, bij het snel verwerken van massale klantentransacties. RABO is 

natuurlijk weer anders, die zijn meer platteland, en de agrarische sector, en ABN 

AMRO zat weer wat meer in het hogere segment, bij zowel bedrijven als bij 

particulieren. En daar zitten we nog steeds, en we zijn voor de zoveelste keer 

uitgeroepen tot beste zakenbank van Nederland, zowel voor de large 

corporates als voor de medium corporates, en dat is gewoon ons ding. Verder 

zijn wij ijzersterk in private banking. We zijn vier keer zo groot als de eerste bank 

die na ons komt, Van Lanschot. En ING en RABO proberen in de buurt te komen, 

maar ze kunnen dat niet. Het is heel erg voortbouwen op bewezen kwaliteit en 

deskundigheid, wat volgens mij de succesformule is. Dus niet ineens een 

consumentenbank in Brazilië beginnen, wat ABN AMRO ook heeft gehad 

(Banco Real, red.) Dus er was hier sprake van een conglomeraat (een 

groot bedrijf dat uit verschillende divisies bestaat die niet met elkaar in verband 

staan, red.), waarvan ik me afvraag of we daar nou grote voordelen van 

ondervinden. We nemen nu ook nog af en toe een bedrijf over, maar dat is 

altijd om onze bestaande business te versterken. Je moet uitbouwen op je 

bestaande kennis en kunde, en als je iets overneemt moet het een versterking 

zijn. Maar dat was niet helemaal de filosofie van de oude ABN AMRO 

 

Juriaan: En als u dan op de huidige markt kijkt, waar natuurlijk heel veel grote 

spelers zijn, denkt u dan dat er nu grote bedrijven zijn die de fout maken die ABN 

AMRO gemaakt heeft, door buiten hun kunnen om te gaan? 

 

Dhr. Zalm: Er is natuurlijk een hele tijd gedacht dat schaalvoordelen heel 

belangrijk zijn: hoe groter je bent, hoe efficiënter je kan zijn, en hoe lager 

bepaalde kosten worden. Alle investmentbankers die langskomen voor een 

overnameadvies gaan eerst gelijk uitrekenen hoeveel je bespaart op je kosten 

als je dingen samenvoegt, hoeveel extra opbrengsten je kan ontvangen, maar 

wat ze vergeten is dat naarmate je groter wordt, je schaalnadelen ook 

toenemen. Je wordt bureaucratischer en je bent minder in control. En volgens 

die investmentbank verhalen, dat je steeds meer schaalvoordelen ervaart 

naarmate je groter wordt, dan zou het zo zijn dat alle grote banken in Europa 

wel bestand zijn, maar dan kom je in ‘one trillion banks’ terecht.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijf
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Maar goed, wij, als ABN, maken een beter rendement dan de Deutsche Bank, 

of BNP Paribas terwijl die veel groter zijn.  

 

Christiaan: Hier zie ik ook overeenkomsten met de VOC. Die hadden op een 

gegeven moment ook hartstikke veel winst, maar de toestand op de schepen 

en op de Oost was natuurlijk verschrikkelijk. Dan wil ik u nu een vraag stellen, en 

er staat voor ‘gewaagde vraag’. Een belangrijke reden voor de ondergang van 

de Compagnie was dat het bestuur enigszins corrupt was. Hier is bij ABN 

natuurlijk geen sprake van, maar er vielen in de tijd voor (en tijdens) de crisis wel 

vaak termen als graaicultuur en hoge bonussen. Volgens ons heeft dit 

bijgedragen aan het slechte imago van de bankwereld, en denkt u dat dit ook 

heeft bijgedragen aan de crisis die hier uiteindelijk bij ABN AMRO ontstaan is? 

 

Dhr. Zalm: Nou ja, dat hangt ervan af wat de structuur van de bonus is. Als je de 

bonus baseert op de stijging van de klanttevredenheid, of op de 

promotorscore, dan gaan mensen zich daar vooral op richten. Als je je vooral 

gaat richten op de netto winst, dan loop je het risico dat men vooral op korte 

termijn netto winst na gaat streven, en daarmee de lange termijn uit het oog 

verliezen. En daarbij ga je beginnen met ‘cooking the books’ (Falsification of 

accounting records to give a misleading picture of a firm's financial position or 

the results of its operations. Unlike creative accounting, it is an illegal practice, 

red.), dus dat je verliezen die je moet boeken voor je uit schuift. Dus je moet 

goed opletten hoe je een bonusschema vormgeeft. Toen wij begonnen 

hadden wij ook een bonusregeling, die overigens nooit uitbetaald is, maar de 

minister (Bos, red.) wilde dat destijds. Maar dat was voor de helft niet financieel 

(klanttevredenheid, diversiteit, sustainability), en aan de financiële kant zat 

kapitaalpositie, een conservatieve maatstaf. Daarin zat een risk adjusted return 

on capital, met bijvoorbeeld een kostenplafond. Dus op die manier kan je 

natuurlijk ook positief, en op lange termijn sturen. Maar op korte termijn winst 

maken als element in de bonusregeling kan risicovol gedrag veroorzaken. Dan 

haal je bijvoorbeeld klanten binnen waar je later spijt van krijgt, klanten waar je 

in het eerste jaar wel je revenues (omzet, red.), maar later mag je je verlies op 

kredieten nemen. Dus die excessieve bonusstructuur kan hebben bijgedragen 

aan het probleem. Je probeert ook je kapitaal zo klein mogelijk te houden.       
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Als het gaat om rendement op het eigen vermogen, is een van de manieren 

het verhogen van de winst, maar een andere manier is het kleinhouden van het 

kapitaal. Bij ABN was het kapitaal heel klein, en veel banken zijn door een klein 

kapitaal in de problemen gekomen. En die maakten dan rendementen van 

21%. Je maakt nu een rendement van 10 tot 13%. Maar dat is op een veel 

grotere kapitaalbasis. Nogmaals, ik weet niet precies hoe die bonusstructuur 

destijds was, maar je moet enorm opletten dat je de goede incentives geeft 

met een bonus. Wij hebben nu helemaal geen bonus, dus dat maakt het leven 

een stuk makkelijker. 

 

Christiaan: Is daar trouwens vrij recent ook niet iets over in het nieuws geweest? 

 

Dhr. Zalm: Nou, wij hebben nooit enigerlei vorm van bonus uitgekeerd 

gekregen. Op een moment is die wetgeving aangescherpt, en is het voor alle 

financiële instellingen waar de staat aandelen in heeft op 0 gezet. Dat geldt 

voor zowel de RvB als de laag daaronder. Daarbeneden zijn nog wel bonussen, 

maar daar hebben we dus een heel zorgvuldig schema voor, waar ook 

kostenplafonds in zitten. Voor de onderneming als geheel is er ook een 

kostenplafond. En dat werkt goed. We gebruiken ook de netpromotorscore, 

een niet-financiële maatstaf, die ook goed werkt. Netpromotorscore houdt in 

dat je aan klanten vraagt of zij een oordeel kunnen vellen op een schaal van 

een tot tien over de kans van aanbevelen bij kennissen. De negens en de 

tienen zijn dan plus, de zessen en lager zijn min. Alles daartussen haal je weg, en 

dan ga je rekenen, en komt er een saldo. Dat is een meer geavanceerde vorm 

van klanttevredenheid, waarin wij nu heel sterk aansturen. Onze redenering is 

dat het bedrijf tevreden is als de klant tevreden is, en financieel-economisch 

geldt dat je klanten houdt, en klanten erbij krijgt. Dus ook financieel heb je baat 

bij een hoge netpromotorscore.  

 

Juriaan: is dat ook hoe de bank op dit moment probeert te handelen? We lezen 

over uw voorganger in ‘De Prooi’ dat ABN AMRO op een gegeven moment de 

slechte kant op ging omdat er slecht contact was tussen de klanten en de RvB, 

maar ook tussen de werknemers en de RvB.  
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Dhr. Zalm: Wij besteden nu als RvB ook veel aandacht aan klanten. Ik ga jaarlijks 

bij 10/12 bedrijven (executive involves) langs, maar ik doe ook veel 

klantenbijeenkomsten met grote groepen, zowel particulier als zakelijk. Daarbij 

ga ik veel op werkbezoek, en ik schrijf dagelijks een blog. Ik durf te zeggen dat 

de afstand tussen de RvB en de werknemers een stuk kleiner is geworden. En dat 

ervaren wij én de werknemers als zeer positief. We hebben ook een jaarlijks uitje 

met onze allervermogendste klanten, waar altijd ten minste twee leden van de 

RvB bij zijn. Ik ben er altijd, en Chris Vogelzang en Joop Wijn gaan meestal ook 

mee. De eerste keer dat we dit deden, begonnen de klanten eerst te vloeken 

op ABN AMRO. Ik vroeg me af wat er nou gebeurde, maar dat sloeg eigenlijk op 

de vorige RvB, die zich nooit liet zien. Zij voelden zich te groot voor hun klanten. 

De RvB hoefde zich volgens zichzelf niet bezig te houden met die paar private 

banking klanten, ook al zijn sommigen een miljard waard. Dus toen wij met ons 

drieën kwamen was dat voor de klanten enorm leuk, en ze voelden zich ook 

eindelijk weer gehoord.  

 

Christiaan: Maar heeft dat dan tot die tijd geleid tot klantenverlies? 

 

Dhr. Zalm: Nou ja, je had natuurlijk niet zo gek veel keus. ABN AMRO was 

natuurlijk de grootste, en onze medewerkers hadden natuurlijk wel contact met 

de klanten. Wij waren de beste, volgens vele onderzoeken. De zeer 

vermogende klanten kunnen alles kopen, behalve aandacht. En als je 

aandacht geeft, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Aandacht, erkenning en 

waardering zijn enorm belangrijk voor klanten. Daarvan kunnen mensen niet 

genoeg krijgen, en wij gaven dat aan hen, wat leidde tot een positieve 

stemming, en het was een grote verandering toen ik naar de bank toe kwam. 

Natuurlijk kan ik alleen oordelen over wat er in mijn tijd is gebeurd, en niet zozeer 

over de tijd voor ik kwam. Daarvoor moet je de Prooi lezen. Wij hebben 

geprobeerd om de afstand tussen zowel de medewerkers en de RvB en de 

klanten en de RvB te verkleinen, en dat is gelukt. Ieder lid van de RvB heeft een 

lijst met bedrijven waar hij executive involved is, en ieder lid van de RvB is ook 

mentor van een aantal mensen in de organisatie waarvan we denken dat zij 

veelbelovend zijn. Dit zijn vooral vrouwen, en mensen met een andere etnische 

achtergrond, omdat we diversiteit willen bevorderen.  
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Christiaan: Kiest u die mensen uit opdat u een zo divers mogelijke groep krijgt, of 

wilt u een zo veelbelovend mogelijke groep? En is daar een goede balans 

tussen te vinden? 

 

Dhr. Zalm: Ik ga uit van beiden. Ik heb twee mensen die al vrij hoog in de 

organisatie zitten en waar ik een hoge pet van op heb, maar ik heb er ook een 

aantal die wat lager in de organisatie zitten en die met mij willen sparren over 

verschillende aanpak. Iedereen die zich bij mij aanmeldt bied ik hulp, maar ons 

daarvoor opgerichte programma richt zich vooral op vrouwen en minderheden.  

 

Christiaan: We hadden het net even over dat contact met de klanten. Dat is 

enorm belangrijk voor een bedrijf. Wat is volgens u verder essentieel voor het 

voortbestaan van een bedrijf in tijden van globalisering, digitalisering en 

verandering? 

 

Dhr. Zalm: In de eerste plaats moet je in control blijven. Je moet ook veel 

aandacht besteden aan gedrag en cultuur, niet alleen aan financiële 

gegevens denken, maar ook mensen regelmatig meenemen in aanpak qua 

cultuur en gedrag. Je moet stimuleren dat leidinggevenden openstaan voor het 

ontvangen van kritiek. Je moet een open organisatie zijn. En nogmaals, doe 

alleen dingen waar je echt goed in bent, en laat de rest over aan een ander. Je 

bent succesvoller als je je sterke punten nog sterker maakt, dan wanneer je 

probeert je zwakke punten middelmatig te maken. Niemand heeft wat aan 

middelmatigheid.  

 

Christiaan: Dus beter een expert dan een allrounder? 

 

Dhr. Zalm: Ja, je moet natuurlijk als leidinggevende wel weten wat er gaande is. 

Ik heb eens gezegd ‘des te hoger, des te dommer’. Ik was in die tijd 

vicepremier, dus er waren nog maar twee functies boven mij, dus ik durfde het 

wel te zeggen. Ik bedoel daarmee te zeggen dat je als leidinggevende altijd 

iemand onder je moet hebben die er meer van weet dan jij.  

Het is heel belangrijk om de juiste mensen om je heen te kiezen, en om niet 

alleen alles te willen doen.                                                                                              
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Je moet overal wat van weten, maar, ook toen ik minister was, en ik wilde 

praten over de omroep, dan had ik niks aan een directeur-generaal, maar veel 

meer aan een 25-jarig persoon die op de werkvloer werkte, de 

omroepspecialist. Realiseer je dat er altijd meer deskundigheid onder je moet 

zitten, en realiseer je ook dat je deze moet benutten.  

 

Juriaan: Is dat ook een van de redenen waarom u een mentorklas hebt? 

 

Dhr. Zalm: Ik steek er zelf ook een heleboel van op, maar programma is echt 

vooral om mensen te helpen, en om kennis en ervaring over te dragen. Een 

mentor is geen coach. Een coach houdt mensen een spiegel voor en stelt 

vragen 

 

Einde Interview. 
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Plan van Aanpak 
Profielwerkstuk van Christiaan van der Kaaij en Juriaan Schnezler 
Vak/vakken 

- Geschiedenis 

- Economie 
tijdsplanning 

 

Hoofdvraag van je 

onderzoek 

 

- Leren bedrijven van nu van de fouten 

die in het verleden door andere 

bedrijven gemaakt zijn? Een vergelijking 

tussen de V.O.C. en ABN AMRO 

 

 

Deelvragen die 

daarop aansluiten 

 

- Waardoor ging de V.O.C. ten onder? 

- Wat was de oorzaak van de crisis bij 

ABN AMRO? 

- Een vergelijking tussen de ondergang 

van de V.O.C. en de crisis bij ABN 

AMRO. Speelden bij beide bedrijven 

dezelfde problemen? 

- Wanneer we kijken naar de oorzaken 

van de ondergang van de V.O.C. en 

de crisis bij ABN AMRO, kunnen we dan 

hiermee problemen in de toekomst in 

sectoren voorspellen? 

 

 

Hypothesen 

Verwachtingen 

Onze hypothese luidt als volgt: 

- Hoewel de V.O.C. vele jaren ouder is 

dan ABN AMRO, verwachten wij toch 

dat er overeenkomsten zullen zijn bij de 

oorzaken waarom beide bedrijven 

(bijna) ten onder zijn gegaan. We 

denken hier bijvoorbeeld aan 

bedrijfsvoering en de wereld ten 

opzichte van deze ‘bedrijven’. 
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Werkwijze / 

Methode:  

hoe wil je het 

aanpakken? Waar 

haal je je info 

vandaan? Wat ga 

je doen? Welke 

plannen heb je 

voor je aanpak? 

Wij zullen dit als volgt aan gaan pakken: 

- Eerst zullen wij ons verdiepen in de 

voorgeschiedenis van de V.O.C. en van 

ABN AMRO, om zo een goed beeld te 

krijgen van beide bedrijven, zodat wij 

met een helder beeld ons onderzoek 

echt kunnen starten 

- Hierna zullen wij ons uitgebreid 

verdiepen aan de ondergang van 

beide bedrijven, en dit ook zo 

gedetailleerd mogelijk weergeven. 

Hierbij zullen wij veel bronnen nodig 

hebben, en wellicht een aantal 

interviews met kenners van zowel de 

V.O.C. (historici) als kenners van de crisis 

bij ABN AMRO (economen).   Wij 

verwachten hier ruime tijd mee bezig te 

zijn. 

- Als wij duidelijk in kaart hebben 

gebracht waardoor de bedrijven ten 

onder zijn gegaan, kunnen wij ons gaan 

verdiepen in de gelijkenissen die tussen 

de ondergang van de V.O.C. en de 

crisis bij ABN AMRO te vinden zijn. Deze 

zullen we zo goed mogelijk proberen te 

verklaren, aan de hand van de 

factoren bij beide crises.  

- Als we de factoren die bijdroegen aan 

de ondergang van beide bedrijven 

hebben, en deze hebben vergeleken, 

zal hier, kortgezegd, een lijstje uit 

komen. Met dit lijstje zullen wij gaan 

kijken naar de huidige markt, en de 

markt van de toekomst.  
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Bijvoorbeeld: als een probleem was dat 

de wereld te snel veranderde, kunnen 

we hiermee kijken naar bijvoorbeeld de 

robotisering die zich nu voltrekt en die in 

de toekomst een nog veel grotere rol 

zal gaan spelen. 

- Hierna zullen we alles dat we hebben 

geschreven netjes gaan bundelen in 

het grote PWS-bestand, 

spellingcontroles doen, en alle verdere 

afrondende taken 

 

Informatiebronnen 

Hulpmiddelen 

Wat? Waar? Bij 

wie? 

- Onze begeleiders 

- De boeken die wij uit de bibliotheek al 

hebben, en wellicht nog andere 

onderzoeken die we tegen zullen 

komen 

- We hebben via mevrouw Menge een 

ingang bij het Nationaal Archief in Den-

Haag, waar wij ook naartoe zullen gaan 

voor onderzoek en/of interview  

 

Taakverdeling 

 

- In het begin zal Christiaan zich richten 

op het V.O.C. gedeelte, en Juriaan op 

het ABN gedeelte. Hierna zullen wij 

samen gaan vergelijken, als ‘experts’ op 

ons eigen gebied, en wat verder nog 

moet gebeuren zal dan verdeeld 

worden.  
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Logboek 
Datum Omschrijving Naam Gespendeerde 

tijd 

27-02-2017 | 11:00 Afronden PWS: alle gegevens in 

één bestand zetten, lay-out 

correcties, laatste hand, 

dankwoord schrijven, proefprinten, 

spellingcorrectie 

Christiaan 12 uur en 30 

min 

Reflectie:  Het is nu toch wel een soort van 

klaar! Het goedkrijgen van de lay-

out is altijd een beetje rommelen, 

maar we willen natuurlijk niet dat 

bijvoorbeeld het PWS ineens in 

twee kleuren tekst staat! 

  

15-02-2017 | 18:00 Laatste check zodat Christiaan in 

de vakantie alles goed kan 

samenvoegen. 

Juriaan 4 uur 

Reflectie:  Was geen grote klus aangezien 

eigenlijk alles al af was, heb alles 

nog keer gelezen en netjes net 

onder elkaar geplaatst.  

 

Mijn deel is nu eindelijk af! 

  

13-02-2017 | 18:30 Verwerken correcties van dhr. van 

der Veen en mw. Menge 

Christiaan 45 min 

Reflectie:  Gewoon, puntje per puntje, 

afgaan wat er aangegeven is 

onjuist te zijn, en dit herstellen of 

verduidelijken. Sommige 

schrijffouten herstel je eenvoudig, 

inhoudelijke vragen vereisen wat 

meer tekst, en af en toe moet er 

ook weer een bron bij gegrepen 

worden. 
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13-02-2017 | 15:00 Laatste keer naar PWS kijken voor 

de vakantie, heb de laatste fouten 

verbeterd en nog veranderingen 

gedaan. 

Juriaan 7 uur 

Reflectie:  Dacht dat ik snel klaar zou zijn 

aangezien ik toch veel had 

toegevoegd. Heb toch nog veel 

veranderd en toegevoegd, dit 

kostte hierdoor toch veel tijd.  

Het gaf uiteindelijk toch veel 

voldoening doordat ik zag dat mijn 

deel kwalitatief beter werd, maar 

ook aanzienlijk langer. Ben 

tevreden dat het nu af is. 

  

11-02-2017 | 11:00 Uitbreiden van mijn deel door de 

eerder gewonnen informatie de 

verbeteren en nieuwe informatie 

te zoeken. 

Juriaan 11 uur 

Reflectie:  Dit koste best veel tijd aangezien ik 

veel wilde toevoegen. Ik wilde 

ervoor zorgen dar mijn deel groter 

en 'dieper' werd. Ik heb mijn deel 

vanaf het begin doorgenomen en 

zo alle delen uitgebreid. 

De uitbreiding van de delen lukte 

erg goed maar was wel 

ingewikkeld omdat ik het verhaal 

goedlopend wilde houden 

  

28-01-2017 | 20:00 Verwerken opmerking mevr 

Menge en dhr van der Veen in 

eigen versie pws 

Spelfouten Zijn meteen verwerkt en 

heb de inhoudelijke opmerkingen 

opgeschreven.  

Juriaan 3 uur 



 
 

 
80 

Reflectie:  De spelfouten waren snel verwerkt, 

heb de inhoudelijke opmerkingen 

opgeschreven en geïnventariseerd 

hoe ik mijn deel kan verbeteren. 

Vervolgens heb ik de eerste 

informatie tot mij genomen zodat 

ik de volgende keer kan beginnen 

met uitbreiden 

  

20-12-2016 | 18:30 Afronden Concept versie, 

bezighouden met deelvraag 3 en 

4, stijl afmaken, bezighouden met 

inhoudsopgave en 'leesklaar' 

maken, laatste spellingscorrectie 

Christiaan 17 uur 

Reflectie:  Het was even flink doorbijten, 

maar het concept is toch af! 

Vooral heel veel gerommel met 

het overzetten van GoogleDocs 

naar PDF of naar Word, maar na 

lang rotzooien is het toch wel mooi 

gelukt.  

 

UREN KLOPPEN NIET! Ik ben van 

dinsdag 18:30 tot woensdagnacht 

1:30 bezig geweest, en dat is als 17 

uur gerekend. Excuus! 

  

20-12-2016 | 17:30 Afronden concept versie en 

samen met Christiaan deelvraag 3 

en 4 afmaken.  

Juriaan 6 uur en 29 min 

Reflectie:  Dit was wel een pittig blok, het 

verwerken en goed op papier 

zetten van alle informatie die we 

samen verzameld hadden kostte 

uiteindelijk veel werk maar het 

concept is nu echt af, we zijn trots! 

Tijd was in praktijk tot  01:00 maar 

dit lukt niet om erin te zetten. 
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19-12-2016 | 20:00 Zorgen voor dezelfde stijl in het 

bestand 

Christiaan 1 uur 

Reflectie:  Niet heel moeilijk, wel veel 

gerommel: we hebben in 

verschillende stijlen gewerkt. 

Gelukkig is het niet veel denkwerk 

om alles gelijk te krijgen, alleen af 

en toe wat gepriegel 

  

19-12-2016 | 18:00 Stijl gelijk krijgen zodat pws goed 

oogt 

Juriaan 1 uur 

Reflectie:  Niet heel erg moeilijk, wel redelijk 

war werk aangezien we gewerkt 

hebben in verschillende stijlen 

  

15-12-2016 | 12:30 Afronden Deelvraag 1 Christiaan 4 uur en 30 min 

14-12-2016 | 20:00 Verwerken Deelvraag 1 Christiaan 3 uur 

14-12-2016 | 11:30 Verwerken Deelvraag 1 Christiaan 2 uur en 30 min 

13-12-2016 | 20:30 Verwerken Deelvraag 1 Christiaan 1 uur en 30min 

12-12-2016 | 18:30 Verwerken Deelvraag 1 Christiaan 4 uur 

12-12-2016 | 12:35 Verwerken Deelvraag 1 Christiaan 45 min 

11-12-2016 | 22:15 Verwerken deelvraag 1 Christiaan 1 uur 

11-12-2016 | 14:00 Verwerken Deelvraag 1 Christiaan 7 uur 

02-12-2016 | 14:00 Afronden deelvraag 2 Juriaan 2 uur en 30 min 

29-11-2016 | 14:00 Verder werken aan deelvraag 2 Juriaan 3 uur 

28-11-2016 | 15:30 Werken aan deelvraag 2 Juriaan 1 uur 

27-11-2016 | 16:30 Werken aan deelvraag 1 Christiaan 1 uur en 30 min 

26-11-2016 | 13:00 Maken transcriptie interview Dhr. 

Zalm 

Christiaan 4 uur en 15 min 

25-11-2016 | 10:00 Interview met Dhr. Zalm over ABN 

AMRO, zijn strategie en de crisis 

Juriaan 3 uur 

25-11-2016 | 10:00 Interview met Dhr. Gerrit Zalm over 

ABN AMRO en de crisis 

Christiaan 3 uur 

24-11-2016 | 16:30 Opstellen vragen voor Dhr. Zalm Christiaan 45 min 

24-11-2016 | 14:30 Opstellen vragen voor Dhr. Zalm en 

informatie opzoeken over Dhr. 

Zalm 

Juriaan 2 uur 
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22-11-2016 | 09:00 Beschrijven van de geschiedenis 

van ABN AMRO en het grondig op 

papier zetten van oorzaken van de 

bloei en ondergang.  

Juriaan 2 uur en 30 min 

14-11-2016 | 12:30 Beantwoorden Eerste Deelvraag 

door middel van beschrijven 

oorsprong VOC 

Christiaan 3 uur 

05-11-2016 | 16:30 Stappenplan opstellen voor de 

aanpak van de eerste deelvraag, 

verwerken bronnen, aanschrijven 

dhr. Gerrit Zalm (CEO ABN AMRO) 

Juriaan 6 uur 

05-11-2016 | 16:30 Stappenplan opstellen voor de 

aanpak van de eerste deelvraag, 

verwerken bronnen, aanschrijven 

dhr. Gerrit Zalm (CEO ABN AMRO) 

Christiaan 6 uur 

29-10-2016 | 12:30 Bezoek reconstructie halve Maen, 

VOC schip 

Juriaan 1 uur 

29-10-2016 | 12:30 Bezoek reconstructie 'Halve Maen', 

VOC-schip 

Christiaan 1 uur 

15-09-2016 | 10:10 Eerste PWS-Bespreking met de 

beide begeleiders 

Christiaan 20 min 

15-09-2016 | 10:10 Eerste PWS bespreking met 

begeleiders  

Juriaan 20 min 

01-09-2016 | 20:00 Telefonisch samen afmaken en 

verwerken van eerder opgestelde 

hoofd- en deelvragen. 

Juriaan 1 uur 

01-09-2016 | 20:00 Telefonisch samen afmaken en 

verwerken van eerder opgestelde 

hoofd- en deelvragen 

Christiaan 1 uur 

25-08-2016 | 15:30 Opzetten hoofd- en deelvragen, 

vergaren van bronnen over in het 

bijzonder ABN AMRO 

Christiaan 30 min 

 

25-08-2016 | 14:30 

opzetten hoofd- deelvragen en 

vergaren bronnen ABN-AMRO. 

 

Juriaan 

 

1 uur en 30 min 

25-08-2016 | 14:30 Opzetten hoofd- en deelvragen, 

vergaren bronnen ABN AMRO 

Christiaan 1 uur 
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25-08-2016 | 13:30 Uitleg AXM van de instantie die dit 

programma in werking heeft gezet 

Juriaan 30 min 

25-08-2016 | 12:30 Uitleg AXM van de instantie die dit 

programma in werking heeft gezet 

Christiaan 30 min 

24-08-2016 | 12:00 Bedenken onderwerp, 

bijbehorende bronnen zoeken en 

raadplegen, bedenken 

onderzoeksvraag & deelvragen 

Christiaan 4 uur 

24-08-2016 | 12:00 Bedenken onderwerp, 

bijbehorende bronnen zoeken en 

raadplegen en bedenken 

onderzoeksvraag en deelvragen. 

Juriaan 4 uur 

24-08-2016 | 10:45 Introductie PWS met het hele jaar 

van Mw. Timmerman en Mw. 

Roesink 

Christiaan 45 min 

24-08-2016 | 10:45 Introductie PWS met het hele jaar 

van Mw. Timmerman en Mw. 

Roesink 

Juriaan 45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


