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Inleiding

“Vraagt men, wat de jongste crisis ons heeft geleerd, dan luidt het antwoord: Niets.
De huidige crisis is niet anders gekomen en zal niet anders verloopen, dan elke
vorige. Crises zijn er vaak geweest en er zal nog menige crisis komen. Komst en
verloop toonen steeds hetzelfde beeld.”, betoogde directeur van de Amsterdamsche
Bank H.A. van Nierop in 1930 voor een gezelschap van studenten.1

Nederland was inderdaad wel vaker geconfronteerd met een financiële crisis,
maar wat hij en zijn toehoorders niet konden weten, was dat het instorten van de
aandelenkoersen op Wall Street – in oktober 1929 – niet alleen een einde had ge-
maakt aan een maandenlange speculatiegolf in de Verenigde Staten, maar bovenal
het begin markeerde van een wereldwijde economische depressie.
Nederland zou na enkele jaren van hoogconjunctuur in de jaren dertig achtereen-

volgens worden geconfronteerd met een agrarische crisis, monetaire onrust en poli-
tieke verwikkelingen.2 De economische effecten ervan waren zo dramatisch, dat de
regering ten langen leste met een uitgebreid pakket van steun- en beschermings-
maatregelen kwam. Tot dan was er incidenteel steun verleend aan een enkel bedrijf
of bank.
Over de ontwikkeling van de algemene banken en de handelsbanken in de jaren

dertig is al veel geschreven. Deze verschilden echter sterk van de coöperatieve boe-
renleenbanken, zowel in bedrijfsmodel als in bedrijfspolitiek. Daarom ligt het voor
de hand te veronderstellen dat de coöperatieve boerenleenbanken tijdens de crisis
van de jaren dertig met andere problemen kampten en eigen oplossingen zochten.
Zij waren immers van oudsher nauw verbonden met de agrarische sector. Juist die
sector kreeg het in de crisisjaren zwaar te verduren. Of dat ook bij de boerenleen-
banken het geval is geweest, is het onderwerp van deze verkennende bijdrage.
Bij wijze van algemeen kader volgt hier eerst een schets van de Nederlandse eco-

nomie in de periode 1929-1939, waarbij het accent ligt op de ontwikkelingen die van
betekenis waren voor het coöperatieve bankwezen. De ontwikkeling van deze
banken in de aanloop tot en tijdens de crisisjaren is het onderwerp van de volgende
paragraaf. De daaropvolgende paragrafen staan in het teken van de ontwikkeling



van het bankbedrijf in deze crisisperiode. Aansluitend volgt een korte beschouwing
van de banken in de jaren van herstel. Deze bijdrage besluit met enkele conclude-
rende opmerkingen.

1. Nederlandse economie in de periode 1929-1939

In de nazomer van 1929 verkeerde de Nederlandse economie in een goede gezond-
heid. De algemene indruk was “die van een rustige hausse zonder sterke spannin-
gen”, aldus de econoom F.A.G. Keesing in het standaardwerk over deze periode De
conjuncturele ontwikkeling van Nederland.3 De bedrijvigheid bevond zich op een
hoog peil, het industriële apparaat draaide op volle toeren en er was vrijwel geen
werkloosheid. Toch waren er al tekenen van naderende problemen, omdat Neder-
land al enige tijd kampte met problemen in de scheepvaart en met een agrarische
crisis. Vervolgens stagneerde mondiaal de afzet van wereldgrondstoffen.
Het dramatische koersverloop van de beurs in New York in oktober 1929 was in

Nederland niet direct voorpaginanieuws. Hoewel de beurskoersen in Amsterdam
tussen oktober en november 1929 met vijftien procent daalden, was er volgens
beursjournalisten in Nederland in vergelijking tot de Verenigde Staten, Engeland of
Duitsland in de eerste maanden nog ‘geen vuiltje aan de lucht’.4

Pas in de tweede helft van 1930 verslechterde het economisch klimaat en werden
de teruglopende bedrijfsresultaten zichtbaar. In het begin waren de signalen tegen-
strijdig. De omvang van de internationale handel en van de investeringen in vaste
activa van bedrijven liepen al terug, maar het reële nationale inkomen per hoofd van
de bevolking liet nog een lichte stijging zien.5 In het bankwezen toonden de balan-
sen van de grote handelsbanken per 31 december 1930 een geringe daling van de
kredietverlening en een stijging van de toevertrouwde middelen ten opzichte van
het voorgaande jaar als gevolg van de toegenomen liquiditeit van het bedrijfsleven.
Bij de coöperatieve boerenleenbanken daarentegen waren de kredietvraag en de
spaargelden nog gestegen.6 Toch viel bij deze banken al enige voorzichtigheid te
bespeuren. Dit met het oog op de aanhoudende problemen in de landbouw als
gevolg van de agrarische crisis. Ondanks de voortschrijdende industrialisatie had
Nederland ten opzichte van het buitenland namelijk nog altijd een relatief grote
agrarische sector. En de vooruitzichten in die sector verslechterden als gevolg van
de aanhoudende prijsdalingen door overvloedige oogsten. In juni 1930 drongen de
drie centrale landbouworganisaties in een gemeenschappelijk advies bij de regering
aan op steun aan en bescherming van de agrarische sector. Toch zou het nog een
jaar duren voor het kabinet daadwerkelijk met steunmaatregelen kwam.7

In het najaar van 1931 zou de Nederlandse economie de gevolgen gaan ondervin-
den van de financiële crisis in Duitsland en de daaropvolgende beperking van het
grensoverschrijdende kapitaalverkeer. Na het besluit van de Britse regering op 21
september om de Gouden Standaard te verlaten, raakte de koers van het Britse
pond in een vrije val. In de maanden daarna begon zich een ernstige verstoring van
de internationale financiële markten en een ontwrichting van de wereldhandel af te
tekenen. Om de groeiende economische problemen het hoofd te kunnen bieden,
namen veel regeringen hun toevlucht tot protectionistische maatregelen. Nederland
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werd hierdoor geconfronteerd met een fikse aantasting van zijn internationale con-
currentiepositie. In ons land kreeg vooral de agrarische sector het zwaar te verduren
door enerzijds de toegenomen concurrentie op de binnenlandse markt en anderzijds
de problemen in het internationale betalingsverkeer, het wegvallen van de belang-
rijkste exportmarkten in Duitsland en Groot-Brittannië en de protectionistische
maatregelen elders.8 Het leidde tot handelspolitieke steunmaatregelen en een lange
reeks van landbouwcrisiswetten en -besluiten. Dit alles was omgeven door een uit-
gebreide organisatie en controle.
Naderhand zou directeur van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank G.W.M.

Huysmans in het toonaangevende economentijdschrift De Economist concluderen
dat de gevolgen van de crisis voor het landbouwkrediet veel sterker waren geweest
als de overheid niet door een aantal landbouwcrisismaatregelen de nadelige uitwer-
king van de ‘onbeperkte ruilvrijheid’ voor het bedrijfsleven had verzacht.9 Toen de
internationale conjunctuur in 1933 de eerste tekenen van opleving begon te verto-
nen, zakte de Nederlandse economie weg in een diepe malaise. Naast een daling van
de export liepen de binnenlandse bestedingen terug, terwijl de werkloosheid steeg.10

Over de vraag waardoor dit gebeurde, zijn de meningen tot op de dag van vandaag
verdeeld. Uiteindelijk duurde de crisis hier langer dan in de omringende landen.
Een van de oorzaken kan zijn geweest dat Nederland als een van de laatste landen
de Gouden Standaard verliet. Dit gebeurde op 26 september 1936, waarna de gulden
ten opzichte van veel andere valuta’s met ongeveer 20 procent daalde. Dit had een
positief effect op de Nederlandse export en verschillende crisismaatregelen konden
worden afgezwakt of afgeschaft. Het economisch tij keerde. Kort daarna brak de
Tweede Wereldoorlog uit.

2. Meer banken en groter marktaandeel

Het bedrijfsmodel van coöperatieve banken wordt gekenmerkt door een gedecentra-
liseerde organisatiestructuur, waarbij naast zelfstandige boerenleenbanken een cen-
trale bankorganisatie bestaat. (zie ook de bijdrage van Van Diepenbeek in deze
bundel) In de jaren dertig waren dat er twee: de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
bank (CCRB) te Utrecht en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (CCB) in
Eindhoven.11

In de drie decennia die waren verstreken sinds de oprichting van deze twee Cen-
trales, in 1898, was het aantal coöperatieve boerenleenbanken flink gestegen (zie
tabel 1). Aan het einde van de jaren twintig waren zij over heel Nederland te vinden
en was het verzadigingspunt wel bereikt. Mede dankzij de economische voorspoed
zouden er in 1929 nog tien nieuwe coöperatieve banken ontstaan. Nederland telde
toen 1.300 coöperatieve boerenleenbanken, waarvan er 1.280 waren aangesloten bij
een van de bovengenoemde Centrales. In 1939 waren dat er 1.297. Het ligt voor de
hand te veronderstellen, dat het hier al bestaande banken betrof, die alsnog aanslui-
ting hadden gezocht bij een groter stabieler geheel. Niets blijkt echter minder waar.
Het merendeel van de nieuwe leden betrof jonge banken. Opmerkelijk genoeg ont-
stonden er in die periode zeven nieuwe banken in de provincies Noord-Brabant en
Limburg, waar van oudsher het zwaartepunt van de kleinere CCB-organisatie lag. In

De brandkast van het platteland 83



de jaren dertig hadden beide provincies met respectievelijk ruim 200 en 150 boeren-
leenbanken veruit de grootste ‘bankendichtheid’. (zie bijlage 1)

Tabel 1 Aantal aangesloten banken CCRB en CCB, 1899-1939

Jaar Totaal CCRB CCB

1899 46 13 33

1909 557 294 263

1919 1.101 632 469

1929 1.280 725 555

1939 1.297 729 568

Bron: CCRB en CCB, Jaarverslagen.

In internationaal perspectief viel in Nederland over de hele linie bezien het aantal
bancaire slachtoffers van de Great Depression erg mee. Bij de aangesloten coöpera-
tieve boerenleenbanken verdwenen tussen 1929 en 1939 slechts twee leden wegens
financiële problemen. Zij werden overigens in respectievelijk 1934 en 1937 overgeno-
men door een naburige boerenleenbank, behorend tot dezelfde organisatie.12 Twee
andere boerenleenbanken werden – in 1930 respectievelijk 1931 – door hun Centrale
het lidmaatschap ontnomen, wegens het niet naleven van de voorschriften.13

Hoe anders was het beeld bij de Nederlandse handelsbanken. Daar verdwenen
tussen 1929 en 1939 ruim 101 banken, wat gecorrigeerd voor de oprichting van 43
nieuwe banken in diezelfde periode betekende dat het totaal aantal met 58 vermin-
derde. In 1939 was het totaal handelsbanken verminderd tot 340. Een uitsplitsing
naar oorzaak van verdwijning, levert het volgende beeld op: 1 door samengaan; 33
door overname; 58 door opheffing/liquidatie en ten slotte 17 door faillissement,
waarvan het merendeel in de periode 1931-1934.14 Aldus kwamen de coöperatieve
boerenleenbanken de crisisjaren getalsmatig gezien beter door dan de handelsban-
ken. Daarnaast werd vastgesteld dat de twee boerenleenbanken die om financiële
redenen hun activiteiten moesten staken, passend bij het coöperatieve gedachte-
goed, werden overgenomen door een naburige bank, waardoor de klanten nauwe-
lijks hinder ondervonden.
Gezien de decentrale structuur van de coöperatieve boerenleenbanken ligt het

voor de hand ook naar het ledenverloop op lokaal niveau te kijken. Sinds het ont-
staan was het ledental bij beide organisaties steeds toegenomen. Eind 1929 telden de
CCRB-banken in totaal 143.195 leden en de CCB-banken 72.486 leden. Eerder dat
jaar had de CCB besloten enkele recent aangesloten banken financiële bijstand te
verlenen om deze banken een gezonde basis te geven, die verdere uitbreiding van
het ledental mogelijk maakte.15 Inderdaad zou het ledental in de moeilijke jaren
1931-1933 stijgen. Wellicht was de groei minder dan men had gehoopt, want er
traden in deze periode relatief veel leden uit. Bovendien moest een deel van de groei
worden toegeschreven aan de toetreding van zeven nieuwe banken. In 1933 telde de
CCB-organisatie niettemin in totaal 75.052 leden. In 1934 werd de crisis zichtbaar in
het ledenbestand, dat voor het eerst in de CCB-geschiedenis daalde (met 127 leden).
Na deze zeer lichte terugval zou het ledental weer als vanouds toenemen. Bij de
CCRB-banken werkte de crisis al in 1932 door in het ledenbestand van de lokale
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banken, een beweging die tot 1934 aanhield. Het ledental daalde in die periode met
1.446. Nadat een jaar van herstel zou vervolgens in 1935 het ledental opnieuw licht
dalen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de CCRB-banken gevestigd waren in
gebieden, waar de boeren kwetsbaarder waren voor internationale ontwikkelingen,
Toch zou in de tweede helft van de jaren dertig het ledental weer groeien, tot 158.348
voor de gezamenlijke CCRB-banken en 76.249 voor de CCB-banken.
Van nog meer belang dan deze getalsmatige groei was het feit dat de coöperatieve

banken in deze jaren hun marktpositie wisten te verstevigen. Een vergelijking van de
balanstotalen van financiële instellingen voor de jaren 1928, 1933 en 1938 laat zien dat
de positie van de boerenleenbanken zowel in absolute als in relatieve zin verbeterde.
Dat gold overigens in nog sterkere mate voor de algemene spaarbanken, de Rijks-
postspaarbank en de girodiensten. De grote verliezers waren de handelsbanken en
de hypotheekbanken. Opmerkelijk is de ontwikkeling bij de banken voor overheids-
krediet en de hypotheekbanken die na een opleving in 1933 veel terrein verloren. Bij
de hypotheekbanken kwam dit ten dele door problemen in de bouwsector.

Tabel 2 Marktaandelen van financiële instellingen (afgemeten aan het balansto-
taal)

1928 1933 1938

Handelsbanken 58,4 42,9 42,8

Algemene spaarbanken 5,9 9,1 10,8

Rijkspostspaarbank 6,5 11,2 14,1

Girodiensten 2,1 5,2 6,5

Banken voor overheidskrediet 1,3 2,1 1,7

Landbouwkredietbanken 7,7 9,0 9,9

Hypotheekbanken 18,0 20,5 14,2

Totaal 100 100 100

Bron: De Vries (1994), tabel 5, p. 46.

3. Het coöperatieve bankbedrijf tijdens de crisis

Tot 1930 had het bedrijf van de beide boerenleenbankorganisaties een sterk verge-
lijkbare ontwikkeling doorgemaakt. Kredietverlening en de vreemde middelen (de-
posito’s, crediteuren in rekening-courant en spaargelden) waren in de loop der jaren
toegenomen. Van oudsher had de agrarische sector behoefte aan enerzijds kapitaal
ter verbetering van gebouwen en gronden (grondkapitaal) en anderzijds aan kapi-
taal dat diende ter financiering van het productieproces (bedrijfskapitaal). Hieruit
volgde dat de geldleningen voor grondkapitaal een lange looptijd hadden, terwijl
die voor bedrijfskapitaal een kortere looptijd hadden. In het begin voorzagen de
lokale banken hun leden – de individuele land- en tuinbouwbedrijven – van grond-
en bedrijfskapitaal. Ook waren zij de bankier van de eveneens op onderlinge of op
coöperatieve grondslag werkende lokale aan- en verkoopverenigingen, maalderijen,
zuivelfabrieken, veilingen et cetera.16 Na verloop van tijd hadden beide Centrales
voor het langlopend krediet afzonderlijke banken in het leven geroepen, die hier
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verder buiten beschouwing blijven. Deze scheiding opende voor de beide organisa-
ties de mogelijkheid de vaste (lang lopende) kredieten – die vrijwel geheel gefinan-
cierd moesten worden uit deposito’s, rekening-courant- en spaargelden – af te
stoten. Deze scheiding zou op den duur de coöperatieve banken met hun bescheiden
reserves meer financiële armslag geven. Vooral in tijden van crisis werd voldoende
liquiditeit van de totale organisatie door de besturen van levensbelang geacht voor
het voortbestaan van het landbouwkrediet in Nederland.
Aanvankelijk leidde de agrarische crisis tot een grotere kredietvraag. Tegelijker-

tijd zorgde de gunstige economische situatie voor een toename van de spaargelden.
In haar jaarverslag over 1929 sprak de CCB nog over “een gezonde bloei en ontwik-
keling onzer Bank”. De zuivere bedrijfswinst was groter dan in de voorgaande jaren.
De rentemarkt was gunstig en de geldleningen aan de provincies, gemeenten en pol-
ders leverden de CCB een mooie rentewinst op. Alleen in de effectenportefeuille
waren de gevolgen van de gebeurtenissen in oktober duidelijk zichtbaar. Bij de
CCRB was de situatie sterk vergelijkbaar. Er werd dat jaar een recordwinst gehaald.
De winsten werden bij beide organisaties aangewend voor de versterking van het
reservefonds en niet zoals bij beursgenoteerde banken uitgekeerd aan de aandeel-
houders. Uit dit reservefonds kon elke aangesloten bank – in beperkte mate –
putten als haar eigen reserves tekort schoten.17 Bij de lokale banken van beide orga-
nisaties was het beeld wisselend. Toch zouden de meeste boerenleenbanken ook in
deze moeilijke jaren geen verliezen lijden.
In het daaropvolgende jaar bleven de resultaten weliswaar positief, maar de aan-

houdende agrarische crisis zorgde voor een minder florissant toekomstbeeld. Voor
beide Centrales was dit aanleiding tot een koerswijziging in de interne besturing en
de externe oriëntatie. Het eerste leidde tot een intensivering van de inspectie bij de
lokale banken, een ontwikkeling die overigens al enkele jaren eerder in gang was
gezet en mogelijk een uitvloeisel was van de bankencrisis uit de jaren twintig. De
intensievere controle behoedde de coöperatieve banken met hun indertijd nog rela-
tief kleine reserves voor onverwachte financiële tegenvallers en vergrootte op zijn
minst de gemoedsrust van de leden, die toen nog onbeperkt aansprakelijk waren.
Niet onbelangrijk was verder dat deze vroege vorm van eigen bedrijfseconomisch
toezicht de coöperatieve centrale banken inzicht verschafte in de ontwikkelingsten-
denties bij bijna 1.300 individuele banken, verspreid over Nederland.

Intensivering controle en toezicht

Bij de boerenleenbanken waren zaken als interne controle en toezicht van meet af
aan geregeld. Dit hing voor een belangrijk deel samen met hun decentrale structuur.
Elke lokale boerenleenbank was immers een zelfstandige coöperatie met een beperkt
werkgebied, een eigen bestuur, een eigen balansverantwoordelijkheid en een eigen
administratie. Vaak was er alleen een kassier die de gelden ontving en uitgaf en de
boekhouding en de correspondentie verzorgde. Het kassierschap was in de regel een
parttime bezigheid die – naast de normale werkkring – in de huiselijke omgeving
vervuld werd.
Controle bij deze banken was primair controle van het kassierswerk. Het was

uiteraard een zaak van het lokale bestuur en de raad van toezicht. De periodieke
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controlewerkzaamheden waren mede bedoeld ter voorkoming van fraudes. Deze
centrale inspectie was primair bedoeld als aanvulling en als kwaliteitsbewaking. Na
elke inspectie besprak de inspecteur zijn bevindingen met de leiding van de lokale
bank en hij gaf zo nodig adviezen ter verbetering. Daarnaast beoogde de centrale
organisatie met cursussen de lokale kennis te vergroten. Ter ondersteuning van de
kassiers gaf de CCRB in 1929 een brochure uit, getiteld de Zelfcontrôle voor de kas-
sier. Daarnaast riep zij de lokale bestuursleden en toezichthouders op meer aandacht
te besteden aan de toezichtstaak, omdat de centrale inspectie had geconstateerd dat
daaraan het nodige schortte.
Sinds jaar en dag hadden beide Centrales een kleine inspectieafdeling. De inspec-

teurs bezochten een of meer malen per jaar de lokale banken. Daarbij keken zij naar
de administratie en het beheer van de banken. De inspecteurs zagen toe op de nale-
ving van de statuten, van interne regelgeving en van de wet- en regelgeving. De
beoordeling van de verstrekte voorschotten en kredieten was echter de taak van het
lokale bestuur en de raad van toezicht. De centrale inspectie had tot taak te waar-
schuwen als door niet tijdige aflossingen of overmatige kredietverlening de liquidi-
teit van de lokale bank in gevaar dreigde te komen. Tijdens de crisisjaren zou naast
de soliditeit de liquiditeitspositie van de lokale banken een extra punt van aandacht
worden. De inzet was beperking van de risico’s. Bij aanvragen voor het lidmaatschap
van een Centrale voerde de betreffende inspectie eerst een boekenonderzoek uit. Op
grond van de bevindingen werd een verzoek tot toetreding al dan niet gehonoreerd.
In 1930 onderstreepte de CCB het belang van het naleven van de bancaire regels

door een interne zwarte lijst aan te leggen van banken waar de inspecteurs tekort-
komingen hadden geconstateerd. Dat betekende voor de betreffende bank dat zij te
maken kreeg met een intensivering van de controle – onaangekondigde kascontroles
en buitengewone inspecties – totdat administratie en beheer aan alle vereisten vol-
deden.

Tabel 3 Het aantal banken op de zwarte lijst van de CCB, 1930-1937

Jaar Aantal Percentage van totaal

1930 37 6,6

1931 48 8,6

1932 62 11,0

1933 85 15,1

1934 – –

1935 49 8,7

1936 46 8,1

1937 23 4,1

Bron: CCB, notulen bestuursvergadering 14-08-1933; idem 10 mei 1937.18

* Toelichting – aantal is onbekend

Zoals uit tabel 3 blijkt, was in de periode 1930-1933 sprake van ruim een verdubbe-
ling van het aantal banken dat op deze lijst belandde. De meest voor de handlig-
gende verklaring voor deze toename is dat zij een logisch gevolg was van de ver-
scherpte beheerscontrole. Die was op haar beurt een reactie op het feit dat de lokale
banken in deze crisisjaren hun coöperatieve waarden waarmaakten en zoveel moge-

De brandkast van het platteland 87



lijk rekening trachtten te houden met de problemen waarin hun schuldenaren op
dat moment verkeerden. Maar achterstanden in rentebetalingen en onvoldoende
solide borgen waren risico’s. De Centrales op hun beurt deden er alles aan de risico’s
te beperken.
In de tweede helft van de jaren dertig nam het aantal banken op de zwarte lijst

weer af, wat duidt op een verbeterde toestand bij de banken en op een positief effect
van het verscherpte toezicht. Door de intensivering van de inspecties, zowel lokaal
als centraal, kwamen eventuele onregelmatigheden eerder aan het licht en konden er
eerder passende maatregelen genomen worden, waardoor de financiële gevolgen
voor de betrokken bank en haar (onbeperkt aansprakelijke) leden beperkt konden
blijven. Hierdoor bleef ook de eventuele vervolgschade voor de overige banken be-
perkt. Dat was zeker niet onbelangrijk in de crisisjaren, waarbij onverwachte en
grote financiële tegenvallers als gevolg van bijvoorbeeld fraude, een flinke bres
konden slaan in de reserves en de liquiditeit van de coöperatieve banken.
De crisisjaren brachten echter ook aan het licht, dat verschillende agrarische –

niet-financiële – coöperatieve verenigingen met moeilijkheden kampten, niet alleen
als gevolg van de economische depressie maar ook door beheerproblemen. Aange-
zien dat voor een deel terugsloeg op de boerenleenbanken, bepaalde de CCRB in
1936 dat voor de verlening van nieuwe en de bestendiging van bestaande kredieten
vooraf goedkeuring van de CCRB vereist was. Verdere voorschriften zorgden er
voor dat weldra de gehele kredietverlening aan de agrarische coöperatieve vereni-
gingen onder centrale controle werd gesteld.19

Cijfers en trends

Een plezierige bijkomstigheid van deze centrale inspectie was dat het de beide Cen-
trales cijfermatig inzicht verschafte in de trendmatige ontwikkeling van lokale kre-
dietverlening en spaargelden. Daarbij beschikten beide organisaties over een reeks
van cijfers voor alle aangesloten banken. Dat was in deze turbulente tijden, waarin
de bancaire statistiek nog handwerk was en risicomodellen nog uitgevonden moes-
ten worden, van groot voordeel. Dit plus de mogelijkheid via de rente te sturen op
de voorschotten aan en de deposito’s van de aangesloten banken bij de Centrales
bood de mogelijkheid tot bijsturing, wanneer er lokaal ongewenste tendenties
werden waargenomen. Dit rente-instrument werd in bijvoorbeeld 1931 en 1937 ook
ingezet, toen er sprake was van een ongewenste grote toestroom van ‘vluchtige’
spaargelden, waarover later meer.
De financiële turbulentie in de eerste helft van de jaren dertig zou leiden tot een

eerste voorzichtige roep om “staatstoezicht” op het bankwezen.20 In die tijd was nog
geen sprake van een geïnstitutionaliseerd bankentoezicht door De Nederlandsche
Bank, laat staan van een depositogarantiestelsel. Het eerste zou pas daadwerkelijk
gestalte krijgen bij de Wet Toezichtcredietwezen, in 1952. Het laatste zou in Neder-
land pas in 1978 worden ingevoerd. Zonder die laatste voorziening waren spaarders
bij het omvallen van een bank hun hele inleg zo goed als zeker kwijt. Met een derge-
lijke voorziening was de inleg tot een door de minister van Financiën vastgesteld
maximum door ‘veilig’ in geval van een bankfaillissement.21 De kans op het omval-
len van een coöperatieve boerenleenbank, aangesloten bij een centrale organisatie,
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was echter niet groot door de dubbele coöperatieve organisatiestructuur, de interne
waarborgen en een hoge mate aan onderlinge solidariteit. De jaren dertig lieten zien
dat geen enkele aangesloten boerenleenbank failliet is gegaan en dat twee in financi-
ele moeilijkheden verkerende banken werden overgenomen door naburige banken
van dezelfde organisatie. Hoe het de niet-aangesloten coöperatieve boerenleenban-
ken in de crisisjaren is vergaan, is nog onbekend. Van een geval is bekend dat een
verzoek om toelating in 1932 is geweigerd, omdat boekenonderzoek door de Cen-
trale had uitgewezen dat deze bank in financiële problemen verkeerde.

Conservatieve bankpolitiek

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van beide organisaties in 1930 be-
nadrukten de voorzitters, gezien de ontwikkelingen, de noodzaak van een conserva-
tieve bankpolitiek. Dat hield in ‘soberheid bij kredietverlening’ en het bewaken van
de zekerheden bij zowel nieuwe als bestaande uitleningen. Vanuit de Centrales werd
aangedrongen op vergroting van de lokale reserves, die idealiter minimaal 1/5 (CCB)
of ¼ (CCRB) van het bedrag van alle verplichtingen zouden moeten bedragen. De
Centrales op hun beurt zouden de gezamenlijke liquiditeitspositie bewaken. Dat
laatste hield onder meer in dat de banken de ontvangen spaargelden niet mochten
vastleggen in leningen met een langere looptijd. Overigens waren hierbij de duur en
de voorwaarden die beide Centrales hanteerden sterk verschillend.22 Met instem-
ming van de leden zouden beide centrale organisaties overgaan tot een aanscherping
van de voorschriften en het toezicht op de lokale banken. Het leidde tot een uitbrei-
ding van het aantal transacties waarvoor vooraf toestemming moest worden aange-
vraagd. Toch kon ondanks deze voorzichtige kredietpolitiek niet worden voorko-
men dat in de daaropvolgende jaren de banken incidenteel moesten overgaan tot
executie van het onderpand als de leden als gevolg van de crisis niet langer in staat
waren hun kredieten tijdig af te lossen. In een enkel geval draaide de Centrale op
voor het verlies.

4. De jaren 1931-1933

In 1931 werden de gevolgen van de landbouwcrisis duidelijk merkbaar bij de ge-
mengde bedrijven die tot dan minder zwaar waren getroffen dan bijvoorbeeld de
akkerbouwbedrijven die al sinds 1928 kampten met prijsdalingen. Andere land-
bouwsectoren, waaronder de tuinbouw en de bollenteelt, ondervonden de gevolgen
van de internationale monetaire ontwikkelingen. De teruglopende export als gevolg
van allerlei internationale handels- en betalingsrestricties werkten indirect door in
het bedrijf van de boerenleenbanken. Deze omstandigheden leidden tot een krim-
pende kredietverlening, zowel voor de voorschotten als de debetsaldi in rekening-
courant. Weliswaar was er nog sprake van grote omzetten, maar die waren in 1931
voor een belangrijk deel het gevolg van een tijdelijke toevloed van extra spaargelden
naar de boerenleenbanken. Daarnaast konden de boerenleenbanken zich niet ont-
trekken aan de invloed van de crisis op de geld- en kapitaalmarkt.
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In 1931 hadden de CCB en de CCRB tevergeefs getracht de onverwachte, grote
toestroom van ‘vluchtige’ spaargelden te ontmoedigen. Na de gebeurtenissen van
oktober 1929 hadden beleggingen hun aantrekkingskracht verloren en veel kapitaal-
krachtige burgers en ondernemers zochten voor hun spaargelden een veilige haven.
Niet alleen de boerenleenbanken, maar ook de spaarbanken werden geconfronteerd
met een aanwas van spaargeld. Ook zij probeerden deze ontwikkeling tot staan te
brengen.23 De stroom droogde echter vanzelf op, nadat Engeland de Gouden Stan-
daard had losgelaten. Er volgde een omgekeerde beweging die voor een deel het
gevolg was van onrust onder het publiek na enkele debacles bij kleinere banken in
de provincie. Huishoudens hadden de neiging de spaartegoeden in veiligheid te
brengen door ze om te zetten in vastgoed of door het weer in de oude kous of onder
de matras te stoppen.24 De slechte bedrijfsresultaten in de landbouw waren, zoals
weldra bleek, hier van veel grotere invloed dan de teruglopende spaartegoeden,
want de (nuts)spaarbanken en de Rijkspostspaarbank (RPS) hadden in die jaren
geen last van teruglopende inleg. Daalde bij de boerenleenbanken het totaalbedrag
aan spaargelden in de periode 1930-1935 van circa f 484,5 miljoen tot bijna f 435
miljoen, Bij de spaarbanken steeg de inleg daarentegen in dezelfde periode van
bijna f 430 miljoen tot ruim f 484 miljoen en bij de RPS van f 375,5 miljoen naar f
540 miljoen. Daar vond de grootste toename trouwens plaats na de depreciatie van
het Britse pond. Een mogelijke verklaring hiervoor was, dat de RPS een staatsbedrijf
was, dat onder toezicht stond van de minister van Waterstaat.25 In die tijd bestond
zoals al werd opgemerkt nog geen geïnstitutionaliseerd bankentoezicht.
Als gevolg van de turbulentie op de financiële markten leden beide Centrales in

1931 een aanzienlijk koersverlies op de effectenportefeuille. Bij de CCB kon het
koersverlies van ruim f 4,2 miljoen op de effectenportefeuille voor bijna de helft
worden opgevangen door de in de voorgaande jaren gevormde reserve voor effec-
tenkoersverschillen. De omvang van deze reserves waren bij de CCRB echter bedui-
dend kleiner, waardoor zij het koersverlies van ruim f 3,5 miljoen op een effectenbe-
zit van f 17 miljoen (per eind 1930), voor slechts f 0,5 miljoen langs deze weg kon
opvangen. Haar bestuur voelde er niets voor om de resterende f 3 miljoen af te
boeken van de gewone reserves, omdat die daardoor grotendeels zouden verdwijnen
– wat een ongewenst signaal naar het publiek was – en het bestuur verwachtte dat
dit koersverlies voor een deel van tijdelijke aard zou zijn. Met een verbetering van de
conjunctuur zou dit vanzelf weer verdwijnen. Daarom werd met instemming van de
leden besloten de f 3 miljoen in de balans bij de koerswaarde van de effecten op te
tellen als ‘nog te verrekenen koersverschil’. In twee volgende jaren verdween dit ver-
lies gedeeltelijk door een lichte stijging van de beurskoersen, en doordat het werd
afgeschreven uit de winsten en uit de gewone reserves.26 Ook de aangesloten banken
van beide organisaties hadden dat jaar een ‘aanmerkelijk’ koersverlies geleden.
De jaren 1932 en 1933 stonden volledig in het teken van de crisis. Dat was ook

merkbaar bij de Centrales. Zo zag de CCRB wegens een extra geldbehoefte zich in
1932 gedwongen een beroep te doen op de discontofaciliteit van De Nederlandsche
Bank (DNB) zij het voor een bedrag van slechts f 200.000. Het was een hele stap,
want in 1925 had DNB besloten de centrale coöperatieve boerenleenbanken niet
langer toe te laten als ‘discontante der promessen van de lokale banken.’ Naast in-
trekking van de discontofaciliteit had DNB in haar jaarverslag over 1925-1926 nega-
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tief geoordeeld over het landbouwkredietwezen27 Tot 1929 volhardde DNB in haar –
volgens beide Centrales onterechte – bezwaren tegen het door de boerenleenbanken
gevoerde rentebeleid. De kritiek spitste zich toe op de in de ogen van DNB-presi-
dent G. Vissering te geringe marges tussen de door de boerenleenbanken vergoede
rente op de deposito’s en de ontvangen rentes op de verleende voorschotten. Door
de geringe marges was er bij de boerenleenbanken volgens Vissering onvoldoende
reservevorming mogelijk. Verder was door het ontbreken van eigen vermogen de
solvabiliteit van de boerenleenbanken niet verzekerd. Begin 1929 zou DNB, nadat
zij eerst een uitvoerig accountantsonderzoek had ingesteld, bereid zijn de twee Cen-
trales weer discontofaciliteiten te verlenen, zij het tot een maximum van f 5 mil-
joen.28 Toch zouden de CCB en de CCRB nauwelijks van deze faciliteit gebruik
maken.
Vanaf 1932 werd de kredietverlening door de aangesloten banken volledig aan

banden gelegd. Elke vorm van kredietverlening moest worden voorgelegd aan de
Centrale. Verder werd de kredietverlening beperkt tot zuiver kortlopend bedrijfs-
krediet aan boer en tuinder, om zo de liquiditeit van de organisatie als geheel be-
schikbaar te houden voor eventualiteiten. De nieuwe richtlijnen behelsden dat er
uitsluitend zuiver productieve kredieten aan absoluut kredietwaardige personen
mochten worden verleend. Voor de langlopende leningen en grondkredieten
werden de boeren doorverwezen naar de in het verleden speciaal voor dat doel op-
gerichte banken. Dat jaar liepen de spaargelden bij de boerenleenbanken terug, een
tendens die bij de CCB tot in 1936 zou voortduren. De teruglopende resultaten
waren aanleiding de beheerscontrole op te voeren.
De teruglopende spaargelden bij de lokale banken werkten door in het bedrag dat

zij bij de Centrale deponeerden. Dat dit bedrag met niet meer dan f 7 miljoen terug-
liep, werd intern toegeschreven aan het teruglopen van de lokale kredietvraag als
gevolg van een inkrimping van de export van land- en tuinbouwproducten plus het
positieve effect van de regeringsmaatregelen. Daarnaast was er sprake van een
zekere verarming op het platteland, waar de bevolking de tering naar de nering pro-
beerde te zetten.
Ook de uitbreiding van de juridische werkzaamheden bij de Centrales bevestigt

de toename van het aantal leden van lokale banken dat in financiële problemen ver-
keerde. De werkzaamheden omvatten naast het geven van juridische adviezen aan
de lokale banken onder andere het verlenen van bijstand bij het innen van vorderin-
gen en het treffen van regelingen met debiteuren.
Gedurende 1933 bleven beide Centrales bij hun leden hameren op het belang van

voldoende liquiditeit, omdat “den menige uitleening bij onze banken, die anders
volkomen liquide was, de neiging vertoont, althans voor een deel vast te worden en
te bevriezen. En daartegenover is het mogelijk, dat geleidelijk aan de spaargelden
meer en meer worden aangesproken zoodat eenerzijds de regelmatige aflossing der
voorschotten niet meer zoo vlot in zijn werk gaat als vroeger, en anderzijds de nor-
male aangroei der spaargelden is omgezet in een teruggang”, aldus bestuursvoorzit-
ter
A.N. Fleskens, tijdens de algemene vergadering van de CCB in mei 1933.29

Gezien de ernstige toestand, waarin de Nederlandse economie verkeerde, waren
beide Centrales eerder die maand door DNB uitgenodigd voor een onderhoud met
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de directie. Op de agenda stonden onder meer de liquiditeit van beide Centrales, de
geringe rentemarges en de in de ogen van De Nederlandsche Bank onvoldoende
reserve- en kapitaalvorming. Na afloop constateerde het bestuur van de CCRB dat
de directie van De Nederlandsche Bank “blijkbaar geen ongunstige indruk van de
situatie heeft gekregen”, want er was geen vervolggesprek gepland.30 Wel wilde
De Nederlandsche Bank regelmatig op de hoogte gehouden worden van het verloop
van de bancaire activiteiten van beide boerenleenbankorganisaties.
Deze gesprekken maakten deel uit van de pogingen van De Nederlandsche Bank

om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingstendenties in het Nederlandse bank-
wezen. Het begin van dit zogeheten bedrijfseconomisch toezicht dat zich concen-
treerde op de handelsbanken, dateerde van de periode na de val van het Britse pond
en berustte op vrijwillige medewerking van de zijde van de banken.31

Een vergelijking

De snelle toename van de vreemde middelen uit de voorgaande periode kwam bij
beide Centrales zoals hierboven beschreven, in het begin van de jaren dertig tot
staan. Een soortgelijk beeld blijkt uit cijfers van de destijds grootste vier handels-
banken, de Amsterdamsche Bank, de Twentsche Bank, de Incasso Bank en Roba-
ver.32 In de daaropvolgende twee jaren laten de cijfers voor vreemde middelen bij
alle genoemde banken, met uitzondering van de Twentsche Bank, eveneens een
daling zien. Zie tabel 4.

Tabel 4 Vreemde middelen (deposito’s, crediteuren in rek. crt., spaargelden)
(bedragen x f 1000 en in % van de stand van 1929)

Jaar CCBR In % CCB In % A’damsche

Bank

In % Twentsche

Bank

In % Incasso

Bank

In % Robaver In %

1929 80.617 100 66.725 100 190.373 100 155.478 100 78.000 100 247.461 100

1930 91.699 114 70.272 105 204.553 108 168.169 108 85.216 109 277.029 112

1931 68.747 85 64.153 96 148.157 78 191.082 123 68.645 82 199.728 81

1932 59.482 74 55.974 84 146.114 77 184.338 119 66.101 85 203.772 82

1933 73.206 91 57.144 86 126.708 67 162.475 105 62.507 80 195.044 79

Bron: Janszen (1934), p. 515.

* Bij de niet-coöperatieve banken zijn buiten beschouwing gelaten: de deposito’s met onderpand, crediteuren in vreemde munt

en prolongatie-crediteuren.

In 1933 laten de cijfers voor beide Centrales een herstel zien, terwijl de dalende ten-
dens bij handelsbanken voortduurt. De coöperatieve boerenleenbanken konden in
die jaren blijven beschikken over external funding in de vorm van deposito’s. De
handelsbanken en de algemene banken daarentegen trokken nauwelijks particuliere
spaargelden aan, waardoor zij aangewezen waren op andere, veelal duurdere
vormen van funding.
Na enkele zware jaren toonde het balanstotaal over 1933 weer een voorzichtige

groei. Goede oogsten en de crisissteunmaatregelen brachten in de agrarische sector
enige verlichting. De uitkeringen aan de boeren verliepen bijna als vanzelfsprekend
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via de coöperatieve bankinstellingen, die volgens de toenmalige agent van De Ne-
derlandsche Bank in Leeuwarden op dat gebied langzamerhand ‘een monopolisti-
sche positie’ innamen.33 Daartegenover stond een grotere administratieve last bij
zowel de Centrales als bij de aangesloten banken. Voor een deel verliepen de beta-
lingen giraal, maar voor een belangrijk deel gebeurde dat in contanten. Het bete-
kende voor de kleine boerenleenbanken bijna een verdubbeling van de werklast.
Tegenover deze grote hoeveelheid werk stond een karige provisie. Dat de banken
deze taak desondanks vervulden was vanuit gemeenschapszin, passend bij het co-
operatieve gedachtegoed.34 In haar jaarverslag over 1933 deelde de CCRB mee dat de
verschillende landbouworganisaties, die anders een beroep deden op de kredietver-
lening, per 31 december van dat jaar een belangrijk tegoed aanhielden.

5. Herstel

Over het algemeen zouden in de tweede helft van de jaren dertig veel agrarische
bedrijven, na een periode van stilstand, weer investeren. Dit leidde tot het aantrek-
ken van de kredietvraag. Zoals we eerder zagen hadden de coöperatieve banken on-
danks de crisis hun marktpositie weten te verstevigen.
Ondanks het conservatievere bankbeleid hadden zij de kredietverlening niet stop-

gezet. Daarbij hanteerden zij een lagere debiteurenrente. Ook zouden coöperatieve
banken niet meedoen aan de fikse verhoging van de rentevoet, zoals de handelsban-
ken in de tweede helft van 1935 in verband met de discontoverhogingen van De
Nederlandsche Bank. Bij de boerenleenbanken lagen de tarieven tussen de 4 á 4,5
procent, terwijl de handelsbanken 7 á 8 procent rekenden.
In 1936, na de depreciatie van de gulden, zagen de boerenleenbanken de spaargel-

den weer toestromen. Dat jaar stegen de toevertrouwde middelen van de gezamen-
lijke CCB-banken met ruim f 600.000. In het daaropvolgende jaar lag dat bedrag op
bijna f 15,5 miljoen. Bij de CCRB-banken namen de spaargelden met maar liefst f 25
miljoen toe. Het waren vooral weer ‘zwevende spaargelden’. Net als in 1931 trachtte
de CCRB de toestroom van deze spaargelden – destijds ook wel aangeduid als ‘hot
money’ – te ontmoedigen, door onder andere renteverlagingen.35 Ook de CCB-or-
ganisatie verlaagde de rente licht. Toch lag de door de boerenleenbanken vergoede
rente dat jaar nog boven die van de Rijkspostspaarbank en de gewone spaarbanken.
In 1938 zou een nieuwe renteverlaging dit beeld niet veranderen. De voornaamste
reden voor deze nieuwe aanwas van spaartegoeden was het ontbreken van goede
beleggingsmogelijkheden. De rente van Staats- en ander papier werd steeds lager
door conversie, en de rente op prolongatie, wissels, schatkistpapier en kasgeldlenin-
gen aan gemeenten was ongekend laag. Overigens zouden de boerenleenbanken ook
het rentepercentage voor voorschotten geleidelijk verlagen. De sterk verlaagde rente
en het dreigende oorlogsgevaar – vanaf september 1938 – lieten hun sporen na. De
toevloed van spaargelden bij de CCRB-banken bedroeg in 1938 nog slechts f 3 mil-
joen en bij de CCB-banken nog geen f 0,5 miljoen. De internatonale politieke span-
ningen zouden in 1939 het spaarbedrijf van de boerenleenbanken nog verder doen
inkrimpen. De kredietvraag zou echter groeien.
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Terugkijkend concludeerde CCB-bestuurder G.W.M. Huysmans in 1941 dat de
crisis van de jaren dertig “… in vele opzichten de toetssteen [is] geweest voor de
doeltreffendheid van het landbouwcrediet in Nederland”.36

Tot besluit

Terugkijkend op kan worden vastgesteld, dat het coöperatieve bankwezen in de
jaren dertig duidelijk zijn positie heeft verstevigd en zich goed heeft geweerd tegen
de sterk verslechterende omstandigheden. Dit was echter geen vanzelfsprekendheid,
aangezien het werkgebied van het coöperatieve boerenleenbankwezen, de agrarische
sector, achtereenvolgens kampte met een agrarische crisis, een economische crisis,
monetaire onrust en internationale politieke verwikkelingen. Ondanks deze turbu-
lente tijden wisten zij, in tegenstelling tot de handelsbanken, hun marktaandeel te
verstevigen. Daartoe heeft ongetwijfeld bijgedragen dat geen enkele aangesloten
boerenleenbank failliet is gegaan. Slechts twee coöperatieve boerenleenbanken
kwamen in zodanige problemen dat een zelfstandig voortbestaan niet langer moge-
lijk bleek, waarna zij met steun van de Centrale werden overgenomen door een
naburige bank.
Door de agrarische crisis zouden de Centrales, met instemming van de leden, al

in 1930 overgaan tot een aanpassing in de interne besturing en de externe oriëntatie.
Het was nog een goed jaar geweest, maar de genoemde aanpassingen waren gericht
op een vermindering van de risico’s en handhaving van voldoende liquiditeit van de
aangesloten zelfstandige banken en van de beide organisaties als geheel. Het coöpe-
ratieve bankwezen kon immers, anders dan de beursgenoteerde handels- en algeme-
ne banken, niet snel extra kapitaal aantrekken, wanneer zij onverwacht geconfron-
teerd zou worden met grote financiële tegenvallers. De kans op het omvallen van
een coöperatieve boerenleenbank, aangesloten bij een Centrale, was echter niet
groot. Niet alleen kende de coöperatieve organisatie interne waarborgen, een hoge
mate aan onderlinge solidariteit, maar ook was er van meet af aan sprake van een
eigen bancair toezicht door de Centrales, dat in feite ingebakken was in het bedrijfs-
model van coöperatieve banken en hun top-coöperatie. Dit toezicht werd mede
onder invloed van de teruglopende resultaten tijdens de crisis verscherpt en ontwik-
kelde zich tot een vorm van bedrijfseconomisch toezicht avant la lettre. Daarbij be-
schikten beide organisaties over een reeks van cijfers voor alle aangesloten banken.
Dit plus de mogelijkheid via de rente te sturen op de voorschotten aan en de depo-
sito’s van de aangesloten banken bij de Centrales, bood de mogelijkheid tot bijstu-
ring, wanneer er lokaal ongewenste tendenties werden waargenomen. Ook in de
crisisjaren bleken de boerenleenbanken solide banken, waar de bevolking met een
gerust hart haar geld deponeerde. De boerenleenbank was ook in deze crisisjaren –
zoals een populair gezegde luidde – de brandkast van het platteland.37
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Bijlage 1

Aantal CCRB-banken per provincie, 1929-1939

Provinncie 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Gr 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Fr 104 104 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Dr 53 54 54 54 54 54 55 55 56 56 56

Ov 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Gld 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 104

Utr 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39

Nh 116 117 118 119 119 119 119 119 119 119 119

Zh 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115

Nb 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Zee 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Limb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totaal 725 727 728 729 729 728 729 729 729 729 729

Bron: CCRB, Jaarverslagen.

Aantal CCB-banken per provincie, 1929-1939

Provincie 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Gr - - - - - - - - - - -

Fr 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ov 44 44 44 44 44 44 44 44 45 45 45

Gld 70 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72

Utr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Nh 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28

Zh 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Nb 198 199 200 200 201 201 202 202 202 202 202

Zee 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Limb 153 153 154 154 154 154 154 155 155 156 156

Totaal 555 559 561 561 563 563 565 566 567 568 568

Bron: CCB, Jaarverslagen.

Noten

1. Van Nierop (1930), p. 40.
2. Huymans, (1941), p. 397; Keesing (1978), p. 78.
3. Keesing (1978), p. 93.
4. Van Nieuwkerk en Kroeze (2007), p. 64.
5. De Roos, (1987), pp. 122-123.
6. Keesing, (1978), pp. 131-132.
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7. Een belangrijke stap was de Tarwewet (1931). Aanvankelijk had de steunverlening een
incidenteel karakter en van uniformiteit in de steunverlening was geen sprake. Dat zou
veranderen met de aanvaarding van de Landbouwcrisiswet, in mei 1933.

8. Klemann (2002), hoofdstukken 2 en 6.
9. Huysmans (1941), p. 395.
10. Vanthoor (2004), pp. 142-144.
11. Hierna ook aangeduid als de Centrale(s).
12. In 1934 werd duidelijk, dat een zelfstandig voorbestaan van de boerenleenbank te Beesd

(CCB) niet langer mogelijk was, waarna zij werd overgenomen door boerenleenbank in
het naburige Deil. Zie Brusse (2002), p. 112 en pp. 114-116. De boerenleenbank in Tien-
hoven (CCRB) werd om dezelfde redenen in 1937 overgenomen door de boerenleenbank
in Westbroek.

13. Dat was in 1930 de boerenleenbank te Woensel (CCB) en in 1931 de boerenleenbank te
Kortezwaag (CCRB).

14. DNB (2000), Tabel 1 en De Vries (1994). tabel 8, p. 50.
15. CCB, Jaarverslag over 1929, p. 8.
16. Huysmans (1941), p. 392.
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