B O E K B E S P R E K IN G E N
ONDERNEM INGSBESPARINGEN, RISICODRAGEND KAPITAAL EN DE OM 
VANG DER BEDRIJVIGHEID — Dr F. W . C. Blom — Stenfert Kroese — Leiden •—
1949, 286 blz.
door Drs H. J, Kruisinga.

D e ondernem ingsbesparingen vloeien voort uit een „spaarzin” die haar
oorsprong vindt in de ondernem ingsfinanciering en de psychologie van
de ondernem ers. H et is de intentie van de auteur om speciaal deze „spaar
zin” der ondernem ingen te onderzoeken en n a te gaan op w elke wijze
deze bijdraagt tot h et totale nationale spaarvolum e: voorts w elke sam en
hang er tussen conjunctuur en ondernem ingsbesparingen bestaat.
D e ondernem ingsbesparingen, w aaronder door de schrijver w ordt ver
staan: netto-w inst minus w in stu itk erin g en 1), vorm en zowel kw antitatief
als kw alitatief een der belangrijkste soorten van vermogensvorm ing. K w a
litatief, om dat zij de enige soort zijn w aarbij alléén risicoaanvaardend ver
m o g en 2) gevormd w ordt dat bovendien rechtstreeks ter beschikking van
ondernem ingen komt, ongeacht de hoogte der w instverw achtingen.
K w antitatief, om dat statistische w aarnem ing ze als de voornaam ste bron
van risicoaanvaardend vermogen aanw ijst. D it laatste w ordt in het eerste
H oofdstuk, getiteld: „D e betekenis der ondernem ingsbesparingen voor de
kapitaalvorm ing”, m et cijfers geëxposeerd. U it schattingen van D erksen
blijkt dat, uitgezonderd de jaren 1931 t/m 1934, het bespaard percentage
van de totale w inst van in N ederland gevestigde N .V .’s van 1921 tot
1940 geschommeld heeft tussen ± 1 3 en ± 35 % . In 1939 bedroeg dit
percentage 37. M et behulp van door het C entraal B ureau voor de S ta
tistiek gepubliceerde gegevens 3) konden wij dit percentage ook bere
kenen voor de jaren 1946, 1947 en 1948 toen het resp. bedroeg: 38 %,
38 %, 53 % (in absolute bedragen resp. 941, 1442 en 1614 mill. guldens).
D r Blom kon zelf nog niet over deze gegevens beschikken.
N a ast de ondernem ingsbesparingen der N .V .’s dient dan nog rekening
te w orden gehouden met die van particuliere ondernem ingen, landbouw,
veeteelt enz., w elke hoogst waarschijnlijk een aanzienlijk bedrag uitmaken.
Z o nemen — door de schrijver aangehaalde — schattingen van M arshak
en Lederer aan, dat de ondernem ingsbesparingen van particuliere onder
nemingen op 60 % van die der N .V .’s dienen te w orden gesteld.
U it een en ander moge blijken dat de spaarquote der ondernem ingen
*) Vermogensaanwas en -verlies als gevolg van algemene prijsstijgingen of -dalingen
beschouwt auteur niet als besparingen en ontsparingen, maar als „windfall profits
and losses”.
2) Deze term, die voor zover ons bekend voor het eerst werd gebruikt in het jaar
verslag van de Nederlandse Bank over het jaar 1949, wordt door ons geprefereerd
boven de term risicodragend vermogen. N.o. mening moet inderdaad bij de betrokken
vermogenssoort het accent in sterkere mate liggen op het „aanvaarden” dan op het
„dragen”.
3) Maandschrift C.B.S. — Juli 1949 — blz. 786 e.v. en Maandschrift C.B.S. — Mei
1950 — blz. 506 e.v. Het betreft hier N .V .’s waarvan het gezamelijk gestort aandele»kapitaal circa 5 0 % uitmaakt van dat van alle N.V.'s in Nederland. De gepubliceerde
bedragen zijn met de reciproke van dit getal vermenigvuldigd om het totaal bedrag te
verkrijgen. Hierbij is gebruik gemaakt van het door Ellwood gevonden resultaat dat
er betrekkelijk weinig verschil bestaat tussen de spaarquote van grote en die van
kleine ondernemingen.
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zich slecht leent voor kw antitatieve m e tin g 4), waarbij dan nog komt dat
vele ondernem ingsbesparingen in geheime vorm ontstaan. In H oofdstuk
II: „D e spaarneiging der ondernem ing” w ordt een uitvoerig onderzoek
ingesteld n aar het ontstaan van ondernem ingsbesparingen. D e schrijver
stelt, dat de mogelijkheid tot het vorm en van ondernem ingsbesparingen
afhankelijk is van de hoogte der netto-w insten; de geneigdheid d aaren 
tegen is vooral afhankelijk van de financieringsstructuur der ondernem ing.
T eneinde dit toe te lichten gaat schrijver de motieven na w elke tot het
ondernem ingssparen aanleiding geven. V ia een herrubricering van de
motieven van Keynes komt schrijver tot het onderscheiden van de w instinhouding voor stabilisatie (om vattende ongeveer K eynes’ motieven
„liquidity” en „financial im provem ents” ) , voor investeringen („enterprise’s” en „im provem ent” ) en voor verbetering van de [inancieële struc
tuur („financial prudence” en „financieële erfenis van het verleden” ).
A llereerst komen dan ter sprake de stabilisatie-reserves. Hierbij komt
onder meer de vraag aan de orde of hier wel van eigenlijke ondernem ings
besparingen sprake is, d aar zij hun ontstaan danken aan het inzicht dat
w insten en verliezen in zekere m ate een cyclisch karakter dragen. A ldus
beschouwd zijn zij bij voorbaat bestem d om opgelost te w orden. O.i.
terecht, m eent schrijver de stabilisatiereserves wèl te moeten aanm erken
als ondernem ingsbesparingen en ze verder te rangschikken onder het
begrip „ondernem ingsbesparingen voor financieringsverbetering.”
V ervolgens komen de reserves voor expansiefinanciering aan de orde,
waarbij schrijver een onderscheid m aakt tussen: expansiefinanciering uit
de w inst (sparen annex investeren) en financieringsverbetering uit de
w inst (sparen annex schuldaflossen). In tegenstelling m et expansiereservering uit de winst, waarbij de behoefte toeneem t naarm ate men
stijgende w insten verw acht, doet zich de behoefte aan reservering voor
schuldaflossing het sterkst gevoelen als men dalende w insten verw acht,
of reeds in een depressie verkeert. Gezien het vrijwel chronisch tekort
aan risicoaanvaardend vermogen voor het gehele bedrijfsleven en voor
de kleinere ondernem ingen in het bizonder, terwijl daarentegen onder
nem ers ter vermijding van financieringsrisico’s en ter bescherm ing van
de bestaanszekerheid van hun ondernem ingen een sterke voorkeur hebben
voor aantrekking van risicoaanvaardend vermogen, zullen de onderne
m ingen veelal in m eerdere m ate met vreem d vermogen gefinancierd w or
den dan de bedrijfsleiding wenselijk acht. D it impliceert een voortdu
rende drang tot conversie van het vreem de-in eigen vermogen, welke des
te sterker zal w erken naarm ate de ondernem ers hun toekom st som berder
in zien. In dit verband w ordt tevens een beschouwing gewijd aan de
verhouding eigen-vreem d vermogen en het vraagpunt van de maximum
schuldenlast der ondernem ing. V ervolgens w ordt ook het uitgangspunt
voor de berekening van netto-w inst, w instuitkering en w instinhouding
— de w inst •— n ader behandeld. Gewezen w ordt op het arbitraire karakter
van vele der bepalende grootheden: voorraadw aardering, afschrijvingen:
het als exploitatiekosten boeken van grensgevallen van investeringen.
H et H oofdstuk w ordt afgesloten m et een bespreking van de bezw aren
welke gewoonlijk tegen financiering uit ingehouden w insten w orden aan
4)
In zijn recente) studie „On the accuracy of Economie Observations" — Princeton
University Press 1950 — heeft Oskar Morgenstern weer gewezen op de onbe
trouwbaarheid van statistische gegevens welke zijn samengesteld uit de jaarrekeningen
van ondernemingen.! Z o schrijft hij op blz. 32: „combinations of financial statements
yield has more limited information than is assumed by the nature and extent of the
numerical operations carried out with these figures".
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gevoerd. T e n eerste hoort men vaak de stelling verdedigen d at hierdoor
de verm ogensm arkt m iddelen w orden onthouden die via deze m arkt elders
een gem otiveerder investering hadden kunnen vinden. Z elfs indien dit
bezw aar hout snijdt, zo meent schrijver dat dit niet op w eegt tegen het
voordeel, dat door w instinhouding in de regel een grotere kapitaalvorm ing
w ordt verkregen dan via w instuitkering. E en tw eede bezw aar is, dat
door uitschakeling van de kapitaalm arkt vele investeringen niet aan de
toets van het oordeel der kapitaalm arkt onderw orpen w orden. D e schrij
ver m eent niet d at dit bezw aar ernstig moet w orden geteld. W è l is hij
van mening dat als gevaar overblijft, d at voor zover de w inst voor kapi
taalvorm ing beschikbaar is, expansie op irrationele c.q. emotionele gron
den kan geschieden. H ier stelt hij dan tegenover dat toch grote voor
zichtigheid moet w orden betracht m et het als verwerpelijk voorstellen
van de „interne financiering’’, w ant men tast m et de aangevoerde arg u 
m enten niet alleen de expansie-financiering uit de w inst aan, doch in
niet m indere m ate de om schakeling door bestaande ondernem ingen die
nodig is voor het afsterven van bepaalde onderdelen t.g.v. nimmer op
houdende structuurveranderingen, te com penseren. V olgens de schrijver
liggen de steekhoudende bezw aren tegen w instfinanciering op een hoger
plan en wel schuilen deze in het autonoom w orden van de ondernem ing
w anneer deze nimmer in de noodzaak verkeert om een beroep op de
verm ogensm arkt te doen. U it deze hoofde acht schrijver volkomen w inst
financiering verwerpelijk.
H et derde H oofdstuk, is getiteld: ,,D e geld- en kapitaalm arkt” . H ierin
w ordt o.a. n ader ingegaan op de betekenis van de kw aliteit d er beleggingzoekende middelen en de weinige gegevens w elke om trent de kapi
taalm arkt ter beschikking staan.
In dit stadium van de ontw ikkelde analyse kan de schrijver reeds
wijzen op enkele bereikte conclusies m.b.t. de conjunctuurinvloed op de
spaarquote der ondernem ingen. G ebleken is, d at de mogelijkheid tot
sparen positief is gecorreleerd met de conjunctuurbew eging en de g e
neigdheid daartoe er negatief mee is gecorreleerd. Een bizondere plaats
nemen d aar nog in- en deflatie in, d aar zij een aanzienlijke invloed kun
nen uitoefenen op de vigerende financieringsom standigheden. T e n beslui
te v an H oofdstuk III w orden deze verschijnselen besproken, w aarbij de
schrijver zich kortheidshalve beperkt tot inflatie, i.c. tot de algem ene
daling van de reeële w aarde van de geldeenheid. Als invloeden w elke dan
van belang zijn onderscheidt schrijver de volgende effecten: fiscus-effect,
tantièm e-effect, rente-effect, verm ogensw inst-effect, gezichtsbedrog-effect. U it een onderzoek van deze effecten blijkt, dat slechts het ren te
effect (via verhoging van de ondernem ingsw insten ten koste van de ge
fixeerde inkom ens) ten gunste van de ondernem ingsbesparingen werkt,
de overigen oefenen een w erking ten nadele uit. D e au teu r neemt niet
aan, dat deze schadelijke w erking in het algem een door het rente-effect
zal w orden gecompenseerd. D it betekent, d at een gelijkmatige inflatie
van de gehele prijzen- en kostenstructuur (behalve t.a.v. de belastingen,
de tantièm es, de schulden en de renten) ten nadele van de vorming van
reeële ondernem ingsbesparingen w erkt en dat een gelijkmatige deflatie
consequenties in om gekeerde richting heeft.
In H oofdstuk V : „D e invloed der ondernem ingsbesparingen op de
conjunctuur” , behandelt schrijver de z.i. belangrijke invloed w elke de
structuur der ondernem ingsfinanciering uitoefent op de conjunctuur via
de invloed die deze structuur heeft op het beleid der ondernem ing t.a.v.
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sparen, investeren, credietopnem en en credietaflossen. U itgangspunt vormt
de m onetaire overinvesteringstheorie w elke door de schrijver w ordt aan 
gevuld met een door hem nieuw geïntroduceerd element, nl. de relatieve
verschuivingen welke gedurende het conjunctuurverloop optreden tussen
de eigen middelen van de onderneming en de haar toevertrouw de vreemde
middelen. In de opgaande conjunctuur is het klim aat gunstig voor het
financieren van uitbreidingen met vreem d vermogen. D it verschuift de als
gerond aangem erkte verhouding eigen versus vreem d vermogen. Deze
evenw ichtsverstoring drijft de ondernem ing tot herstel van de oude ver
houding hetgeen kan geschieden zolang de verm ogensm arkt bereid is
nieuwe emissies op te nemen. Z o d ra deze mogelijkheid echter gaat ont
breken zal de expansie verzanden. D e ondernem ingen missen nu de moge
lijkheid om via het aantrekken van risicoaanvaardend vermogen met één
slag de financieringsstructuur gezond te maken en zullen dientengevolge
terugvallen op winstinhouding. D e zichtbaar gem aakte „overinvestering
in financieële zin” , d.w.z. d at de ondernem ingen met meer schulden
b elast zijn dan zij zonder overm atig gevaar voor hun bestaanszekerheid
kunnen dragen, leidt via een verm inderde credietvraag tot vermindering
van de geldcreatie. Z oals Prof. Posthum a in zijn inleiding opmerkt, brengt
dit in zoverre een nieuw element in de m onetaire overinvesteringstheorie
d at het nu niet langer de structurele beperkingen van het bankw ezen
behoeven te zijn die aan de geldschepping een einde maken. Een af
wijking tussen het patroon van de totale besparingen en dat der totale
investeringen kan, bij gelijke absolute grootte van beiden, reeds vol
doende aanleiding hiervoor zijn. Schrijver stelt zich zelf de vraag of
remm ende en acculerende krachten elkaar aan het einde van een upswing
niet in evenwicht kunnen houden. M et Kalecki is hij van mening dat dit
niet het geval is t.g.v. het bestaan van een negatieve trend m.b.t. de om
vang van het aanbod van risicoaanvaardend vermogen.
H ierm ede w erd het geschetste conjunctuurverloop uitvloeisel van een
structureel verschijnsel, nl. het relatief tekort aan risicoaanvaardend ver
mogen. .Gezien op de lange termijn moet een verschuiving w orden ge
constateerd in de beleggersm entaliteit ten gunste van de voorkeur van
vele beleggers voor „risicoloze belegging”. D it vergroot de spanning met
de preferentie van het bedrijfsleven welke uitgaat naar risicoaanvaardend
vermogen. Schrijver meent dit zo te moeten stellen ondanks het feit dat
meting van het verschijnsel niet mogelijk is en dus geen historische reeks
deze stelling kan steunen.
In H oofdstuk V II — S tructuur- en conjunctuurbeïnvloeding — w ordt
door de schrijver aandacht besteed aan de te volgen conjunctuurpolitiek.
D eze zal h aar kracht dienen te zoeken in het bestrijden van het gecon
stateerde structurele tekort. Immers, aangenom en een min of meer vaste
verhouding tussen het risico aanvaardend verm ogen der ondernem ingen
en hun totale vermogen (de zgn. financieringsm ultiplier) moet de econo
mische politiek gericht zijn op aanpassing van de structuur van het kapitaalaanbod aan de eisen die een gezonde financieringsstructuur stelt. D it
moet volgens schrijver onder alle conjunctuurom standigheden een hoofd
lijn der economische politiek zijn en is dus in wezen structuurpolitiek.
H ieraan moet z.i. de conjunctuurpolitiek ondergeschikt blijven.
In het licht van deze visie bespreekt schrijver dan verscheidene recente
m aatregelen w elke in het veld van de genoemde economische politiek
zijn getroffen, o.a. belastingheffing, dividendstop, herkapitalisatie. Zow el
H oofdstuk V II als H oofdstuk V III ■
—- Besluit —- ‘2ijn hier verder- mee
gemoeid.
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A chter in het boek treft de lezer nog een tw eetal aanhangsels aan be
treffende de H erstelfinanciering in Tsjecho-Slow akije en O ostenrijk na
1919 en de ondernem ingsbesparingen in D uitsland 1933— 1938.
O verzien wij het hele werk, zo moet w orden vastgesteld dat D r Blom
op vaardige wijze een probleem heeft behandeld dat heden ten dage
voor het bedrijfsleven een grote betekenis heeft. H et verdient dan ook
van deze kringen alle belangstelling.
D aarn aast levert het boek ook van w etenschappelijk standpunt bezien
een belangrijke bijdrage tot het inzicht in het verschijnsel van de onder
nem ingsbesparingen. D e schrijver is er in geslaagd de meeste facetten
v an dit complexe v raag stu k onder de loupe te nem en. H eeft deze inte
grale behandeling enerzijds voordelen, anderzijds doet het feit dat de
aan dacht over een breed terrein moet w orden verdeeld hier en daar
ietw at afbreuk aan het overzicht en de diepte van behandeling. H et is
dan ook te w ensen dat, schrijvers studie tot verder onderzoek in deze
m aterie moge prikkelen. D e stim ulansen hiertoe zijn te over in het boek
te vinden. W ij m oeten D r Blom hiervoor zeer erkentelijk zijn.
Ir. E. HIJMANS - DE TO EK O M ST V AN O N Z E ARBEID, Stenfert Kroese, Leiden
door F. C. M. Hegener

E r zullen slechts weinig leidinggevende personen uit het bedrijfsleven
zijn, die het met de inhoud van dit boekje niet eens zijn.
Schrijver behandelt vooral de taak en plaats van de arbeider in de
m oderne industrie, zoals die sinds de industrieële revolutie is gegroeid,
terwijl hij tevens een kort overzicht geeft van de arbeidsverhoudingen
van dit tijdvak der geschiedenis.
A angegeven w ordt, hoe ook tegenw oordig van arbeidsvreugde sprake
kan zijn, indien leiding en uitvoerders een juist begrip van hun taak
hebben.
H et is een zeer moeilijk onderw erp, dat hij behandelt, een onderw erp,
d at niet alleen interessant is, doch ook eens moest w orden behandeld.
Immers, zoals de schrijver terecht zegt, is de vrees voor mechanische ver
w ording zo epidemisch geworden, dat ze inw erkt op het gemoedsleven
van de w erkenden en ook op dat van hun leiding. W ij leven in een
„groeistuip” van het stoffelijk leven, w aardoor een spanning ontstaat
tussen denk- en daadleven. Schrijver stelt, dat het nodig is de w erkers
te beschouwen als het product van eeuwen, w aarin de typisch geestelijke
instelling van de W est-E u ro p eaan vorm kreeg. Slechts indien we dit
doen, kunnen w e de reacties van onze w erkers op hun omgeving be
grijpen.
Om dit duidelijk te maken, begint de schrijver met een overzicht van
de m aatschappelijke verhoudingen en de technische ontwikkeling voor
de industrieële revolutie. D aarn a volgt een beschouwing over de inhoud
van de nieuwe arbeidsvorm en, terwijl hij besluit met een uitvoerige be
handeling van de mogelijkheden, welke voor de m oderne bedrijfsleiding
openstaan om voor de w erkers een gunstige arbeidsbeleving te kunnen
verwezenlijken.
D e w eergegeven opvattingen getuigen van een grote ervaring en een
diep inzicht in de problem en van het m oderne bedrijf, speciaal in die
der arbeiders.
Een boekje, d at wij aan allen die in het bedrijfsleven w erkzaam zijn,
speciaal de jongere arbeiders, zouden willen aanbevelen.
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HOTEL-ACCOUNTING VAN E. B. H O R W A TH E N LOUIS TO TH , New York
1948, 497 biz.
door L. A. Bakker

D it boek is als een A m erikaans standaardw erk te beschouwen over
de adm inistratie en de organisatie van de zogenaam de „T ransient H otels”
met een omvang van 350/400 kam ers en is als zodanig ongeschikt als
studie- of handboek voor N ederlandse Horecabedrijven. O ok w aar in
een appendix een beschrijving gegeven w ordt van de adm inistratie van
kleinere hotels (100 of minder kam ers) wijken de A m erikaanse gewoon
ten en toestanden zodanig af, dat in het algemeen dit boek m inder ge
schikt voor N ederlands gebruik moet w orden geacht. Niettem in is voor
hotelspecialisten en -eigenaren dit boek van w aarde om de hier te lande
toegepaste gebruiken, interne controlem aatregelen e.d. te toetsen aan de
velerlei zeer gedetailleerde w enken hierover in het w erk gegeven. In het
bijzonder interessant zijn de bladzijden gewijd aan de „foodcontrol”, bij
w elke van een uitgebreide analyse van verkopen en kosten der ingre
diënten w ordt gebruik gem aakt. V elerlei m odellen van formulieren en
enkele statistieken verduidelijken de tekst.

Prof. Dr O. BAKKER en Drs P. DE W O LFF, O EFEN IN G E N IN STATISTIEK,
DEEL I. Noordhoff Groningen 1950. 103 blz.
door Drs W . ]. v. d. Woestijne

D e statistiek is van een hoofdzakelijk ambtelijke aangelegenheid tot
een algem een hulpm iddel ook in het bedrijfsleven gew orden. D it heeft
het karakter van de bestudering der statistiek belangrijk veranderd. N a ast
kennis van de belangrijkste statistische publicaties 'en de bij de verzam e
ling daarvan gebruikte definities en methoden, w ordt nu ook geëist dat
de adm inistratief geschoolde zelf gegeven m ateriaal in statistische vorm
bew erkt. N a ast kennis is thans vaardigheid noodzakelijk. V aardigheid
verkrijgt men door oefening en voor oefening zijn opgaven nodig. A llen
die met belangstelling en vreugde de uitbreiding van het practijkgebied
der statistiek volgen, zullen daarom de verschijning van boven aangekondigd boekje toejuichen.
De opgaven zijn in het bijzonder bestem d voor studerenden voor de
examens ter verkrijging van het diploma M oderne B edrijfsadm inistratie,
het Staatspractijkdiplom a voor Bedrijfsadm inistratie en van de akte H a n 
delsw etenschappen M .O .A . Speciale vraagstukken, gem erkt met een ster
retje zijn meer in het bijzonder bestem d voor studerenden voor accoun
tants-exam ens en studenten aan de Economische Faculteiten van onze
U niversiteiten en aan de Economische Hogescholen, bij hun studie voor
het candidaats-exam en.
In een tw eede deeltje zullen de uitw erkingen w orden gepubliceerd.
H et ligt (gelukkig) in de bedoeling van de schrijvers om t.z.t een serie
vraagstukken uitsluitend voor m eergevorderden samen te stellen.
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A. M. Groot. W E R K W IJZ E BIJ DE INV O ERIN G VAN DE M ODERNE BE
DRIJFSADMINISTRATIE; Purmerend 1947, 288 blz. ƒ 17.50.
door J. van Raalte

M et veel genoegen hebben wij dit boek bestudeerd. T e oordelen naar
hetgeen de schrijver ons in het voorw oord m ededeelt, is het boek bedoeld
,,als leiddraad voor diegenen, die belast zijn met de organisatie v an de
adm inistratie” .
H et deelgebied van het veelom vattende terrein der adm inistratie ten
aanzien w aarvan het boek als leidraad is bedoeld, is nauw keuriger aan
gegeven in de titel van het boek. D e schrijver heeft een groot aantal
practische moeilijkheden, die zich bij invoering van m oderne adm inistratiem ethoden voordoen, willen behandelen. D aarin is de H eer G root n aar on
ze mening geslaagd.
Enerzijds is daarbij, volkom en terecht, niet toegegeven aan de drang
n aa r volledigheid. N a ast het onderhavige boek valt nog een even dik
w erk met de oplossing van andere problem en te vullen, zonder in dou
blures te vervallen. A nderzijds zijn problem en behandeld die voor elke
adm inistratie van belang zijn, ook al is er geen sprake van een „m oderne
bedrijfsadm inistratie”.
In het bijzonder de eerste honderd bladzijden, w aar de schrijver o.a. de
problem en behandelt betreffende de organisatie van de adm inistratieve
afdeling, groeperen en totaliseren van cijfers en adm inistreren van b eta
lingen en inningen, zijn tamelijk algem een georiënteerd. H et boek is
kennelijk aan de hand van de praktijk geschreven. H e t bevat weinig
theoretische overw egingen, m aar geeft praktische oplossingen voor een
groot aantal problemen, welke zich bij de organisatie van de adm inistratie
kunnen voordoen. V oornam elijk heeft de schrijver daarbij het oog gehad
op de adm inistraties van grote bedrijven.
Bij het lezen van het boek ontkom t men niet aan de indruk, dat sommige
problem en w at eenzijdig zijn opgelost. Z oals de H eer G root in zijn voor
w oord aangeeft, heeft hij getracht ,,the one best w ay ” voor de oplossing
der problem en te geven. D e praktijk leert echter, dat het niet altijd moge
lijk is om voor verschillende bedrijven één algem ene oplossing te geven,
die als de beste moet w orden aangem erkt. N a ar onze mening dienen in
een boek als het onderhavige, dat toch geen instructie voor een bepaalde
adm inistratie is, tenm inste naast een algem ene oplossing, enige andere
mogelijkheden te w orden aangegeven.
Schrijver m aakt onderscheid tussen kostensoorten en kostenposities.
D eze laatste term w ordt gebezigd daar w aar men norm aliter van kostenplaatsen spreekt. D e invoering van deze afw ijkende terminologie, zonder
d at daarbij w ordt aangegeven w aarom de nieuwe term beter is dan de
bestaande lijkt ons ongew enst.
H et schema tussen blz. 192 en 193 geeft een duidelijk overzicht van de
m ethode van analyse der bedrijfsresultaten, bij toepassing van de m ethode
der variabele budgetering. H oofdstuk 8 geeft een interessante beschou
wing over de taakverdeling tussen de financiële adm inistratie en de bedrij fsadm inistratie.
Schrijver vestigt uitdrukkelijk de aandacht erop (blz. 244) dat de
m ethode van variabele budgetering niet alleen geschikt is voor bedrijven
met m assaproductie m aar ook voor andere soorten bedrijven. D e H eer
G root beveelt onderlinge vergelijking van de normcijfers van verschillende
bedrijven aan.
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O p blz. 186 geeft de schrijver twee m ethoden aan om naast de bedrijfsoverzichten, overzichten naar kostensoorten sam en te stellen. Bij m ethode
1 w ordt een doorschrijf adm inistratie verondersteld, m aar bij m ethode 2
w ordt in het geheel niet gesproken volgens welk systeem de adm inistratie
moet w orden gevoerd. O f de H eer G root ook hier de doorschrijf boekhou
ding als „the one best w ay ” adviseren wil, blijkt niet. N a ar onze mening
is noch bij m ethode 1 noch bij m ethode 2 de techniek van de boekhouding
van essentiëel belang voor de oplossing van het betreffende probleem.
W a n n e e r wij tenslotte komen tot een beoordeling van het boek in zijn
geheel kan w orden gezegd, dat de inhoud, mits critisch gelezen, interes
sant is voor studerenden, m aar vooral voor hen, die in de praktijk met
adm inistratieproblem en in aanraking komen. E en zekere scholing is, om
het boek vlot te kunnen begrijpen, vereist. D e bestudering van dit w erk
van de H eer G root verdient zeker aanbeveling.
H e t is opvallend, dat een boek over „M oderne” adm inistratiem ethoden,
uitgegeven in 1947, is geschreven in een op dat moment verouderde spel
ling. V anzelfsprekend is dit niet bepalend voor de w aarde van het boek
als zodanig.
BEDRIJFSORGANISATIE door Ir V. W . van Gogh, 2e druk, Ned. Uitg. Mij. Leiden
door Drs S. C. Bakkenist

Blijkens het voorwoord stelt de schrijver zich tot doel uitsluitend de
organisatie te bespreken, die nodig is om technische en adm inistratieve
w erkzaam heden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. H ierdoor is het ter
rein dat door de behandeling bestreken w ordt bew ust beperkt, w aarvoor
alle aanleiding is, om dat het dan nog voldoende ruim is.
T erech t wijst de schrijver erop dat gedurende de laatste jaren de o n t
wikkeling van de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie de mens op de
voorgrond stelt. D e indeling van het boek is hieraan aangepast. D it kan
blijken uit het feit, dat de hoofdstukken I t/m X I (tezam en 170 pagina’s
van het totaal van 282 pagina’s) de verschillende aspecten van de efficiëntie-arbeid in verband met de mens in het productieproces behan
delen, terwijl in de hoofdstukken X II en X III de invloed op de effi
ciëntie w ordt behandeld, van doelmatig m ateriaal, doeltreffende gereed
schappen en machines, doeltreffende plaatsing van machines en gereed
schappen (o.m. de lopende band) en doeltreffende ruim te-benutting. Een
afzonderlijk en belangw ekkend hoofdstuk (hoofdstuk X IV ; in de tekst
staat abusievelijk X V I) is aan de organistaie van de leiding gewijd. D e
schrijver onderscheidt:
w etgevende macht
uitvoerende macht
rechtsprekende macht.
V oor iedere handeling zijn 3 dingen nodig zegt de schrijver:
de opdracht
de uitvoering
de controle.
H et eerste is als w etgevende macht aan te duiden; het tw eede als
uitvoerende macht; het derde als rechtsprekende macht.
In de verdere behandeling blijkt, dat naar het oordeel van de schrijver
de opdracht en de controle elementen van de leiding zijn en zich lenen
tot afsplitsing als staforgaan ter verbetering van de leiding.
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Jammer is dat de schrijver geen gebruik m aakt van de begrippen:
constituerende leiding,
dirigerende leiding.
H e t begrip constituerende leiding valt dan sam en m et zijn begrip
w etgevende macht, m aar voor de zo belangrijke dirigerende leiding, het
leiding geven aan de uitvoering is in de term inologie van de schrijver
geen plaats.
T enslotte behandelt de schrijver in de hoofdstukken X V en X V I de
adm inistratieve w erkzaam heden in het bedrijf en bekijkt ook deze door
de bril van de efficiëntie-adviseur.
W ij zijn van mening, d at de schrijver in zijn opzet bevredigend is ge
slaagd. H et boek geeft een goed beeld van de problem en die met effi
ciënte bedrijfsvoering verband houden. D e behandeling van de verschil
lende onderw erpen kon vanzelfsprekend niet uitputtend en diepgaand
zijn. O ver ieder van de vele onderw erpen die behandeld w erden, zijn
dikke boeken te schrijven en geschreven.
A an de ontwikkeling van de laatste jaren is aandacht geschonken.
O n d er meer w orden de bedrijfskadertraining (B .K .T .), de w erkclassificatie en de arbeidsanalyse in de behandeling betrokken.
H et is geen boek voor de vakm an of voor degene die deskundige op
het gebied of een deelgebied w enst te w orden. M aa r het is zeer ge
schikt voor de velen, die er iets van moeten weten. Die moeten w eten
w aar de problemen liggen. Zij zullen er uit leren, dat het bevorderen
van de efficiëntie in het bedrijf wil zeggen doelbew uste organisatie van
ieder onderdeel. Z o weinig mogelijk aan het toeval overlaten en even
zeer zo weinig mogelijk aan de intuïtie.
Inefficiënties zijn veelal niet spectaculair, ze ontsnappen bij opper
vlakkige, niet deskundige w aarnem ing, aan de aandacht. M aa r vele
kleintjes m aken een grote.
H et boek zou naar mijn oordeel zeer wel in de plaats kunnen treden
van het A m erikaanse boek van Kimball „Principles of Industrial O rg a 
nization”, welke boek voor vele studierichtingen op de literatuurlijst
prijkt en toch ook niet meer dan een vogelvlucht van deze uitgebreide
stof geeft.
Jammer is dat de schrijver als titel „B edrijfsorganisatie” , heeft ge
kozen, om dat dit w oord in een ander verband zeer gangbaar is gew or
den, t.w. publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. M isvatting ten aanzien
van de inhoud kan dan ook niet uitblijven n aar mijn oordeel. M aa r welke
titel dan? In com binatie m et het w oord „w etenschappelijk” dus w eten
schappelijke bedrijfsorganisatie, in navolging van het A m erikaanse
scientific m anagem ent lijkt mij ook niet gelukkig. M ijn gedachten gaan
in de richting van „Efficiënte bedrijfsvoering” .
H et boek zou nog aan w aarde winnen, w anneer de schrijver aan het
slot een overzicht zou hebben gegeven van de geraadpleegde literatuur,
dan wel aan het einde van ieder hoofdstuk een opsomming van de lite
ratu u r die geraadpleegd moet w orden, w anneer de lezer dieper op het
onderw erp w enst in te gaan. D e verwijzing in voetnoten n aar enkele
van de geraadpleegde boeken voorziet in deze behoefte m aar ten dele.
T en slo tte ben ik van mening, d at de leesbaarheid en vooral de ef
ficiëntie van het lezen zeer w ordt bevorderd, w anneer of in de inhouds
opgave dan wel bij het begin van ieder hoofdstuk een beknopte ver
melding van de in het hoofdstuk behandelde stof zou w orden gegeven.
D eze desiderata doen overigens niet af aan mijn appreciatie in het
algemeen voor de inhoud van dit boek.
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