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TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS

P.A. Geljon, Een Nederlandse Overzeebank: De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, 1888-1969 (Boom; 
Amsterdam, 2017) 588 p., ill., krt., €35,- ISBN 9789024408818.

Een aanzet tot een analyse van overzeebanken

Dit boek van Piet Geljon geeft een uitvoeri-
ge beschrijving van hoe de – bij  oprichting 
zeer specialistische – Nederlandsche Bank 
voor Zuid-Afrika (NBVZA) zich ontwik-
kelde en uiteindelijk opging in de Neder-
landse financiële wereld. Geljons boek 
past uitstekend in zijn eerdere werk over 
de aandelenhandel van Nederlandse ban-
ken tussen 1860 en 1914, de basis van zijn 
proefschrift. Als voormalig medewerker 
van de Nederlandsche Overzee Bank is het 
logisch dat juist hij dit boek heeft geschre-
ven. Evenals Geljons eerdere werk is dit 
boek een uitstekend naslagwerk met veel 
details en chronologische beschrijvingen.
Het boek geeft een fascinerende en ge-
detailleerde beschrijving van de sociaal-
politieke en economische ontstaansge-
schiedenis van de bank. De beschrijving 
van de evolutie van de NBVZA tussen 1888 
en 1960 is uiterst nauwgezet en genuan-
ceerd. En hoewel het onderwerp van het 
boek voldoende interessant is voor een 
bijna zeshonderd pagina’s tellend vo-
lume is het grotere thema ‘Nederlandse 
banken in het buitenland’ mogelijk nog 
interessanter. Een aantal maal geeft Gel-
jon dan ook aan dat er in de Nederlandse 
bankhistorische literatuur vrijwel geen 
aandacht is besteed aan de zogenoemde 
buitenland banken. Geljons boek geeft de 
economisch historicus dan ook een goede 
houvast voor een meer analytische studie 
naar de zogenaamde ‘overzeebanken’.

De eerste twee hoofstukken van het 
boek geven een gedetailleerde uiteenzet-
ting van de verschillende krachten die 

leidden tot de oprichting van de NBVZA 
in 1888. Zo blijkt uit Geljons beschrijving 
dat de Nederlandse bevolking zeer be-
gaan was met het wel en wee van de Boe-
renrepublieken in Zuid-Afrika en hier op 
verschillende manieren uiting aan gaf. De 
lezer kan aan het einde van het tweede 
hoofdstuk mogelijk het idee krijgen dat 
de oorsprong van de oprichting van Ne-
derlandse banken in de Transvaal vooral 
in de sociaal-politieke hoek gezocht moet 
worden. Echter, dit is niet het geval. Gel-
jon beschrijft op verschillende plekken de 
importantie van de goudwinning en de 
landbouw in Zuid-Afrika en de navenan-
te winstmogelijkheden aldaar. Mogelijk 
speelde bij de oprichting van de verschil-
lende banken idealistische en nationalisti-
sche motieven van de kant van de Neder-
landers een rol. Echter, menig econoom 
– in ieder geval deze – zou beargumente-
ren dat het economische motief (de aan-
wezigheid van zogenoemde excess rents) 
het belangrijkste is geweest. Graag had ik 
een analyse gezien hoe de Nederlandse 
banken in de Transvaal zich – in de jaren 
na de oprichting – staande hielden in de 
financiering van mijnbouw- en landbouw-
activiteiten en welke voordelen en win-
sten dit opleverde, temeer daar de bloot-
stelling aan die markten in latere jaren 
bedrijfseconomische moeilijkheden zou 
inluiden. Eén belangrijke vraag blijft in de 
eerste drie hoofdstukken onbeantwoord: 
het blijft onduidelijk hoe Nederlandse 
banken in de Transvaal hun marktaandeel 
wisten te verkrijgen en te vergroten.
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Het vierde en vijfde hoofdstuk geven 
een uitstekende beschrijving van hoe de 
NBVZA één van de zwaarste episodes uit 
de Nederlandse economische geschiede-
nis overleeft. Geljons uiteenzettingen ten 
aanzien van de verschillende directies, 
de agentschappen, de inbedding van de 
bank in het Zuid-Afrikaanse institutio-
nele landschap en de beschrijving van 
de teloorgang van de hypotheekbanken 
in de Transvaal verdienen alle lof. Ook de 
rol van de raad van commissarissen bij 
de NBVZA en de drang van de bank naar 
meer zelfstandigheid ten opzichte van het 
bestuur, dat was gezeteld te Amsterdam, 
beschrijft Geljon op bijna onnavolgbare 
wijze. Hier stuit ik tegelijkertijd op de 
schaduwzijde van een dergelijke beschrij-
ving. Geljons vermogen de onderste steen 
boven te halen, kan de lezer het gevoel 
geven dat hij verdwaald raakt tussen di-
recteuren, agenten, commissarissen en 
andere ogenschijnlijk belangrijke indivi-
duen. Echter, de beschrijving en eenvou-
dige analyse van de fusie van de NBVZA 
met de Amsterdamsche Goederen Bank 
past goed binnen de context van de con-
centratiebeweging in de financiële we-
reld rond 1950. Geljons beschrijving van 
het uiteindelijke ontstaan van de Neder-
landsche Overzee Bank (NOB) is ook hier 
uitgevoerd met bijna militaire precisie. 
Op verschillende momenten in het boek 
geeft Geljon een korte financiële analyse, 
wanneer het bijvoorbeeld om kapitaal 

emissies gaat of ruilverhoudingen (van 
aandelen) bij fusies en overnames, iets dat 
zijn meer economisch ingestelde publiek 
zeer zal waarderen.

Opmerkelijk is nog dat Geljon veel-
vuldig claimt dat de apartheid geen rol 
speelde in de scheiding van de NOB’s 
Nederlandse en Zuid-Afrikaanse zaken. 
Het argument dat de NOB de meeste van 
haar Zuid-Afrikaanse activiteiten al had 
afgestoten voordat het apartheidsregime 
volledig was, lijkt niet aannemelijk gezien 
de oorspronkelijke afstemming van haar 
activiteiten op de Afrikaners (etnische 
Nederlanders).

Geljons boek bevat een schat aan infor-
matie, de vraag is echter wel voor wie deze 
schat van waarde is of kan zijn. Ik verwacht 
niet dat dit boek bij niet-academische le-
zers op de plank komt te liggen. Eerder 
zullen het economische historici zijn die 
in Geljons boek een startpunt vinden voor 
een diepere en systematische analyse van 
de overzeebanken. Het boek bevat veel in-
teressante details, maar een aantal vragen 
blijft onbeantwoord. Net als dat waarde-
volle informatie verborgen blijft in de bij-
lagen en er nog een analytisch raamwerk 
voor een verder begrip van Nederlandse 
banken in het buitenland ontbreekt. Des-
alniettemin een uitstekend naslagwerk en 
een inspirerende bron voor de geïnteres-
seerde economisch historicus.

Philip T. Fliers, Queen’s University


