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I Inleiding
Nederland in de jaren 1918-1940 is omschreven als een burgerlijk-verzuilde
maatschappij, waar de liberale sociaal-economische beginselen zeer in tel waren,
niet alleen bij de liberalen en vrijzinnig-democraten, maar ook bij de confessionele
leiders1. De politieke verhoudingen lagen in het interbellum vrij vast. De drie grote
confessionele partijen, Rooms-Katholieke Staatspartij, Anti-Revolutionaire Partij en
Christelijk-Historische Unie (RKSP, ARP en CHU), beschikten vanaf 1922
onafgebroken over een meerderheid in het parlement, variërend van 52 tot 59 zetels.
De gevoeligheden tussen de katholieke en protestants-christelijke politici waren
echter zo groot, dat zij hun regeringscoalities na 1925 niet meer als parlementaire
kabinetten tot stand konden brengen. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
(SDAP) had 20 à 24 zetels in het parlement, maar zij telde op nationaal niveau in
bestuurlijk opzicht nauwelijks mee: in 1914 was voor het eerst een sociaal-democraat
tot burgemeester benoemd en pas in 1939 werden twee SDAP-ers in de regering
opgenomen. De Liberale Staatspartij (LSP) ging voortdurend in dalende lijn, van 10
naar 4 zetels; de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) bleef tamelijk constant met
5 à 7 zetels. De overige partijen waren te klein, en vaak ook te extremistisch, om
regeringsverantwoordelijkheid te dragen.
In februari 1933 diende het extra-parlementaire confessionele kabinet-Ruijs de
Beerenbrouck, dat volgens velen tekort geschoten was bij de bestrijding van de
economische crisis, zijn ontslag in na de verwerping van een bezuinigingsvoorstel.
Uit de daarop volgende verkiezingsstrijd kwam de leider van de ARP, dr. Hendrik
Colijn, onbetwist als overwinnaar te voorschijn: zijn partij won twee zetels, terwijl
de andere (middel-)grote partijen één of twee zetels verlies moesten boeken. Colijn,
de meest prominente voorstander van liberaal-economische beginselen onder de
confessionelen, stuurde als formateur aan op een extra-parlementair kabinet met een
brede samenstelling: in zijn zogenaamde crisiskabinet zouden drie RKSP-ers, twee
ARP-ers, twee CHU-ers, twee VDB-ers en één LSP-er zitting krijgen2. Toen dit
kabinet op 26 mei 1933 in functie was getreden, scheen er een partijpolitieke
vergissing gemaakt te zijn met de keuze van de nieuwe minister van buitenlandse
zaken, jhr. mr. A.C.D. de Graeff, die niet christelijk-historisch was, maar wel als
zodanig gold. Alvorens op die ‘vergissing’ in te gaan, zal ik zijn loopbaan schetsen.
Daarna zal een indruk gegeven worden van De Graeffs ministerschap en van de
loopbaan van zijn vriend mr. J.P. graaf van Limburg Stirum, met wie hij sinds hun
studententijd correspondeerde. Tenslotte zal de overlevering en de wijze van uitgave
van De Graeffs brieven belicht worden.

1
2

Blom, De muiterij. 9-35, en het overzichtsartikel van Bosmans, ‘Het
maatschappelijke-politieke leven’, 200-233 (met bibliografie, 421-424).
Oud, Het jongste verleden. V, 34-38.
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De loopbaan van De Graeff
Jhr. Andries Cornelis Dirk de Graeff3 was op 8 augustus 1872 in Den Haag geboren
als de oudste zoon van een hoge consulaire ambtenaar die Nederland in Japan
vertegenwoordigd had. Hij studeerde rechten in Leiden (1890-1895) en trok
vervolgens naar Nederlands-Indië. Daar klom hij, hard en snel werkend, op van
eenvoudig secretarieambtenaar tot rechterhand van de gouverneur-generaal (algemeen
secretaris). In 1914 werd hij lid, en begin 1917 zelfs vice-president van de Raad van
Nederlandsch-Indië. In die hoedanigheid adviseerde hij, tot zijn terugkeer naar
Nederland in september 1918, ook gouverneur-generaal Van Limburg Stirum. Eind
1919 ging De Graeff in diplomatieke dienst: hij was achtereenvolgens gezant in
Tokio en Washington4.
In 1926 bereikte De Graeff de hoogst gewaardeerde ambtelijke functie, die van
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Zijn ethisch geïnspireerde politiek,
gekenmerkt door een streven naar toenadering tot gematigde Indonesische
nationalisten, had niet de gewenste uitwerking. Hij zag zich, vooral ook door een
radicalisering onder de Europese bevolking, juist gedwongen tot repressieve
maatregelen tegen de nationalistische beweging, die steeds meer afstand nam van
de Indische regering. Illustratief was zijn behandeling van de nationalistische leider
ir. A. Soekarno5. De Graeff weigerde tot eind december 1929 tegen hem op te treden,
liet hem toen arresteren, maar zorgde ervoor dat hij volgens de normale regels berecht
werd. Toen Soekarno tenslotte veroordeeld werd tot vier jaar gevangenisstraf,
halveerde hij die straf vlak voor zijn aftreden als gouverneur-generaal in september
1931. Hiermee bewees de laatste ‘ethische’ landvoogd een onafhankelijk oordeel en
een humane instelling te bezitten, wat hem overigens door de minister van koloniën
niet in dank werd afgenomen. ‘Hij was een man met nobele sentimenten en
bedoelingen, goedhartig en welwillend, redelijk en rechtvaardig, maar emotioneel
en daardoor niet altijd evenwichtig... Na een goede, hoopgevende aanloop bleek hij
in te vele gevallen tegen die invloeden [namelijk uit zijn bureaucratische milieu] niet
opgewassen te zijn’, zo oordeelde de

3

4

5

Zie, ook voor literatuur, Fasseur, ‘Jhr. Andries Cornelis Dirk de Graeff’, 190-192. A.C.D.
de Graeff kwam voort uit een Amsterdamse regentenfamilie, wier leden tussen 1578 en 1671
vijfentwintig maal het burgemeesterschap van de stad hebben bekleed (zie: Elias, Vroedschap,
nrs. 22, 80, 144, 193, 287 en 397). Zijn vader, D. de Graeff, vertegenwoordigde vanaf 1863
Nederland, Pruisen, Denemarken, Noorwegen en Zweden in Japan, maar bekleedde na 1870
geen ambten meer.
ARA, Archief De Graeff, inv. nr. 7. De Graeff beschreef zijn verschillende werkzaamheden
in een brief aan Van Limburg Stirum van 13 januari 1921 als volgt: op de algemene secretarie
had hij negentien jaar lang hard gewerkt, in Batavia had hij vijf jaar kunnen uitrusten en ‘in
Japan was de goede wil er tot arbeiden wèl, maar was er weinig gelegenheid tot werk’.
De Jong, Koninkrijk, XI A, 339-343 en 346-355.
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sociaal-democraat D.M.G. Koch in een terugblik op De Graeffs
gouverneur-generaalschap6.

De Graeff en de kabinetsformatie
De Graeff was alweer anderhalf jaar ambteloos burger, en logeerde juist bij zijn
vriend Van Limburg Stirum in Berlijn, toen hij door kabinetsformateur Colijn werd
aangezocht als minister van buitenlandse zaken. Dat aanzoek had hij in eerste instantie
te danken aan jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland. Beelaerts, een Leidse jaargenoot,
die van juli 1919 tot maart 1927 chef van de afdeling diplomatieke zaken en
vervolgens tot april 1933 minister van buitenlandse zaken was geweest, beval De
Graeff als zijn opvolger aan. De doorslag gaf tenslotte de voorzitter van de
RKSP-fractie, mr. P.J.M. Aalberse7. Deze wenste zijn partijgenoot mr. dr. L.N.
Deckers, die door de VDB scherp bekritiseerd was, te handhaven als minister van
defensie en wilde daarom de portefeuille van buitenlandse zaken aan de CHU of LSP
overlaten. In de slotfase van de kabinetsformatie, op maandagmorgen 22 mei 1933,
stelde hij De Graeff voor die portefeuille kandidaat, hem kwalificerend als ‘Christelijk
Historisch, gewezen diplomaat, en goeverneur generaal van Nederlandsch-Indië’.
Aalberse overwoog daarbij dat de benoeming van de ‘ethische’ De Graeff ‘een stevige
correctie’ zou zijn voor het optreden van Colijn als minister van koloniën. Op deze
manier kon de positie van Deckers veilig gesteld worden, ten koste van de
christelijk-historische kandidaat prof. mr. J.C. Kielstra. Colijn nam het voorstel van
Aalberse over en op dezelfde dag stemde de CHU-onderhandelaar, jhr. mr. D.J. de
Geer, ermee in: ‘Kielstra niet 100% CH en niet 100% geschikt voor defensie, dan
beter De Graeff voor buitenlandsche zaken’8.
De Graeff, die zich nooit bij een politieke partij had aangesloten en eerder liberale
dan christelijk-historische sympathieën had, nam de hem door Colijn aangeboden
portefeuille zonder meer aan. Pas na zijn beëdiging werd duidelijk dat de nieuwe
minister van buitenlandse zaken lid noch sympathisant van de CHU was. De Geer
probeerde daarna de gang van zaken aan de CHU-fractie uit te leggen. Hij verklaarde
het feit dat hij De Graeff ‘aanvankelijk meer CH geoordeeld had dan mr. Kielstra’
uit een misverstand, veroorzaakt ‘door een brief van zijn broer aan den heer Snoeck
Henkemans, die hem voor den oud-gouverneur generaal beschouwd had’. Dit verhaal
zou kunnen kloppen, want De Graeff

6
7
8

Koch, Verantwoording, 178.
Aantekening van 24 mei 1933 in Dagboek X van P.J.M. Aalberse (Particulier archief
Aalberse).
ARA, Archief Tilanus, inv. nr. 132, notulen van de CHU-fractievergadering van 31 mei
1933. Dit wordt bevestigd door een aantekening van F. Beelaerts van Blokland van [24] mei
1933 (Particulier archief Beelaerts van Blokland, dossier 63): ‘Voor buitenlandsche zaken
beveelt De Geer. overeenkomstig mijne aanbevelingen, De Graeff aan, al staat het vast dat
deze niet bij de christelijk-historischen is aangesloten’.
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had drie broers (Georg. Jacob en Cornelis). Het lijkt mij echter aannemelijker dat
De Geer gezwicht is voor de argumenten van Aalberse en Colijn, die een sterke
voorkeur hadden voor De Graeff boven Kielstra. Kennelijk wogen hun persoonlijke
kwaliteiten daarbij zwaarder dan hun eventuele partijlidmaatschap. Te meer gold dit
voor de portefeuille van buitenlandse zaken, die vóór 1948 in de eerste plaats als een
vakministerie beschouwd werd.

De Graeff als minister van buitenlandse zaken
Door zijn ministerschap kreeg De Graeff de leiding over ongeveer 85 ambtenaren
in Den Haag en ongeveer 95 leden van de diplomatieke, consulaire en tolkendiensten,
die verspreid waren over de gezantschappen en consulaten in het buitenland. Hij gaf,
zoals toen gebruikelijk was, op een afstandelijke wijze leiding aan zijn departement;
in de praktijk had hij alleen persoonlijk contact met zijn kamerbewaarder en de
hoogste ambtenaren. Hij werkte goed samen met de ervaren secretaris-generaal, jhr.
mr. A.M. Snouck Hurgronje, en met de chef van de afdeling diplomatieke zaken,
mr. E.N. van Kleffens.
De Graeff had een goed contact met de buitenlandse vertegenwoordigers in Den
Haag, zeker met de Duitse en Belgische gezanten; de laatste waardeerde met name
zijn oprechtheid en openhartigheid. Tegenover het parlement was hij weinig
mededeelzaam. De sociaal-democraat W.H. Vliegen kritiseerde hem in het openbaar,
omdat hij de Kamercommissie voor buitenlandse zaken zelden bij elkaar riep9. ‘Hij
zei, als de meeste hoge diplomaten, heel weinig, sprak afgemeten, en was in alles
correct’, zo herinnerde zich het christelijk-historische Kamerlid H.W. Tilanus10. De
Amsterdamse reder E. Heldring, die aanvankelijk weinig goeds verwachtte van
minister De Graeff, kreeg gaandeweg sympathie voor hem. Tenslotte oordeelde
Heldring: ‘Hij is a perfect gentleman, niet zeer bekwaam en niet altijd bedachtzaam
in zijn uitlatingen, een harde werker, wars van het ceremonieel, waaraan een minister
van buitenlandsche zaken gelooven moet’11.
De Graeff, die zich had voorgenomen zoveel mogelijk buiten het algemene
kabinetsbeleid te blijven, was niet bepaald een sterke minister. Hij trad menigmaal
bemiddelend op tussen zijn ambtgenoten en de buitenlandse vertegenwoordigers in
Den Haag12. De invloed die hij op het koloniale beleid had door zijn mondelinge
adviezen aan minister Colijn, was voor de buitenwacht niet merkbaar. Wel manifest
was het verlies aan competentie (dat tot nu toe doorwerkt) tegenover de minister van
economische zaken, mr. T.J. Verschuur. Deze

9
10
11
12

Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, 443; De Graeffs zwakke repliek op 457-458.
Puchinger, Tilanus. 158.
De Vries, Herinneringen Heldring. 1230.
Vandaar ook zijn uitlating tegen de Duitse gezant: ‘Sie wissen ja, ich bin kein Scharfmacher’,
aangehaald door De Jong, Koninkrijk, I. 569 en door Manning, ‘Nederland en het buitenland’.
338.
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eiste tijdens de kabinetsformatie in mei 1933, nadat hij dit in de voorgaande jaren
had voorbereid met hulp van de nieuwe directeur-generaal van handel en nijverheid,
dr. H.M. Hirschfeld, de volle verantwoording voor de handelspolitiek op en kreeg
daarvoor de steun van Colijn13. De Graeff moest toen berusten in een overdracht van
de materiële bevoegdheden op handelspolitiek gebied aan economische zaken en in
een degradatie van de economische afdeling van zijn departement. Mede om zijn
altijd loyale houding jegens het kabinet14 werd De Graeff door zijn collega-ministers
zeer gewaardeerd. Colijn handhaafde hem dan ook bij de reconstructie van zijn
kabinet in juli 1935. Twee jaar later moest hij toch het veld ruimen, omdat Colijn op
basis van de verkiezingsuitslag een ‘positief christelijk’ kabinet formeerde, waarin
De Graeff en zijn liberale en vrijzinnig-democratische ambtgenoten niet pasten.

De loopbaan van Van Limburg Stirum
De Graeff correspondeerde al vanaf 1896 regelmatig met Johan Paul graaf van
Limburg Stirum15. Deze telg uit een oud Gelders geslacht was in 1873 in Zwolle
geboren. Hij studeerde rechten in Leiden, als jaargenoot van De Graeff en F. Beelaerts
van Blokland, en promoveerde in 1896 op een volkenrechtelijk onderwerp. Daarna
trad hij in dienst van het ministerie van buitenlandse zaken, waar hij vanaf 1902
fungeerde als chef van het kabinet van de minister. Na enkele jaren als gezant in
Stockholm gediend te hebben, werd hij in maart 1916 gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië. In die functie is hij getypeerd als een liberaal autocraat, die een
pragmatisch-ethisch beleid voerde. Na zijn aftreden keerde hij in de diplomatieke
dienst terug; hij was achtereenvolgens gezant in Caïro (1922-1924), Berlijn
(1927-1937) en Londen (1937-1939). Van Limburg Stirum wenste overeenkomstig
zijn standing behandeld te worden en trad zelfbewust op, niet het minst tegenover
de tijdens zijn gezantschap aan de macht gekomen Duitse nationaal-socialisten. Hij
sprak met kennis van zaken, ook over handelspolitieke vraagstukken, en discussieerde
op een vrij scherpe wijze. Hij schreef over zijn gesprekken levendige rapporten, die
in Den Haag algemeen gewaardeerd werden. Minder sterke punten van Van Limburg
Stirum waren zijn

13

14

15

KDC, Archief RKSP, inv. nr. 155, bevat aantekeningen van ‘een katholiek minister’. Dit
moet Verschuur zijn geweest, gezien de weergave van een gesprek met Colijn op 18 mei
1933: ‘Bij het economisch departement moet de beslissing van de handelspolitiek liggen,
zegde ik. Colijn ging daarmee accoord’. Zie ook De Vries, Herinneringen Heldring, 1041
en 1046.
Zelfs als hij het oneens was met een onderdeel van het buitenlandse beleid. zoals het
kabinetsbesluit om tegen de toelating van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond te stemmen.
Knapen noemt De Graeff daarom ‘niet erg dapper’, in: De lange weg, 217.
Zie, ook voor literatuur, Locher-Scholten, ‘Johan Paul, graaf van Limburg Stirum’, 336-339
en idem. ‘Een liberaal autocraat’. 64-126. De Graeffs brieven aan hem, geschreven tussen
1910 en 1930, bevinden zich in het ARA. Archief De Graeff. inv. nrs. 1-8.
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2 J.P. graaf van Limburg Stirum
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afstandelijkheid en zijn gebrek aan geduld, waardoor hij onderhandelingen soms
forceerde. Al met al mag hij gelden als Nederlands beste diplomaat in het interbellum.

De Graeffs brieven aan Van Limburg Stirum
Op 13 juni 1933 schreef De Graeff aan Van Limburg Stirum: ‘Ik kom u om raad
vragen, hetgeen ik mij voorstel in voorkomende gevallen méér te doen’. Dit was het
begin van een nieuwe regelmatige correspondentie tussen de minister en zijn oude
vriend. Van deze correspondentie zijn 75 brieven van De Graeff en slechts één van
Van Limburg Stirum overgebleven16. Die ene brief is ontkomen aan de vernietiging
van zijn persoonlijke papieren, die Van Limburg Stirum bij testament had
voorgeschreven en die in april 1948 door De Graeff als executeur-testamentair is
uitgevoerd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft De Graeff toen zijn eigen brieven uit
de nalatenschap van Van Limburg Stirum gered: in ieder geval zijn 75 brieven
bewaard gebleven, die in 1983 door zijn zoon jhr. dr. J. de Graeff aan het Algemeen
Rijksarchief zijn overgedragen. De mogelijkheid bestaat dat minister De Graeff meer
brieven aan Van Limburg Stirum geschreven heeft, bijvoorbeeld in verband met het
overlijden van zijn echtgenote op 9 augustus 193617, maar deze brieven zijn verloren
gegaan.
De bewaard gebleven brieven dragen een uitgesproken persoonlijk karakter vandaar de titel van de uitgave ‘Voor U persoonlijk’, ontleend aan het begin van
brief 37 - en tonen veel facetten van het werk van een minister van buitenlandse
zaken uit die tijd. Juist omdat De Graeff openhartig schreef over wat hem als minister
bezighield, zijn de brieven een afzonderlijke uitgave waard bevonden.
Hoofdonderwerpen in de brieven zijn: het functioneren van het departement van
buitenlandse zaken (vooral in juni-augustus 1933); de geregelde bijeenkomsten van
de Volkenbond in Genève (vanaf september 1933), die overleg van De Graeff met
zijn Belgische ambtgenoten stimuleerden; de jaarlijkse begrotingsbehandelingen in
de Tweede en Eerste Kamer; de financiële perikelen van prins Hendrik (tot na zijn
overlijden begin juli 1934); de moeilijkheden over de Reichsdeutsche Gemeinschaft
en haar leiders in Nederland, die De Graeffs verhouding met de Duitse gezant Zech
en met minister Van Schaik onder druk zetten (vooral in december 1933 en 1934,
voorjaar 1935 en januari 1936); de dreigende opkomst van de Nationaal-Socialistische
Beweging (zie brief 24); de onderhandelingen met Japan in Batavia (in augustus
1934); de wrijvingen met koningin Wilhelmina, bijvoorbeeld over de eventuele aan-

16

17

ARA, Archief De Graeff, inv. nrs. 9-11 en ibidem, Archief Van Limburg Stirum, inv. nr. 62.
De vernietiging van Van Limburg Stirums brieven is beschreven in een brief van De Graeff
aan F. Beelaerts van Blokland van 2 augustus 1948 (Particulier archief Beelaerts van
Blokland).
Dergelijke brieven aan F. Beelaerts van Blokland van 10 en 16 augustus 1936 zijn wel
bewaard gebleven (Particulier archief De Graeff) evenals een brief aan Colijn van 14 augustus
1936 (HDNP, Archief Colijn, fondsnr. 54, doos 18).
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stelling van ambassadeurs (tussen september 1934 en juli 1935); de verschillende
contacten van prinses Juliana met huwelijkskandidaten (aanvankelijk in
november/december 1934 in Londen, onder auspiciën van de regering); de problemen
die De Graeff had met de levenswandel van gezant Thorbecke (leidend tot diens
schorsing in maart 1935); de positie van het kabinet (vooral in juli en december
1935); de Italiaans-Ethiopische oorlog (tussen december 1935 en mei 1936); en het
eventuele aftreden van minister Colijn wegens een dreigend persoonlijk schandaal
(in mei/juni 1936). Hoofdrolspelers zijn er teveel om op te noemen; ik vermeld slechts
dat, over de jaren 1933 en 1934 gerekend, alleen koningin Wilhelmina, prins Hendrik,
de ministers Colijn en Van Schaik, oud-minister Beelaerts van Blokland en gezant
Zech in minstens een kwart van de brieven voorkomen.

De bewerking van De Graeffs brieven
De brieven van minister De Graeff worden hierna vrijwel volledig gepubliceerd. Een
zevental passages moest worden weggelaten op uitdrukkelijke wens van zijn zoon.
Deze stelde in eerste instantie als voorwaarde voor raadpleging van de brieven: ‘Er
mag niets uit worden gepubliceerd wat betrekking heeft op persoonlijke aspecten
van het Huis van Oranje, in het bijzonder niet op de escapades van prins Hendrik en
alle daarmee samenhangende problemen’18. De omvang van de uiteindelijk weggelaten
passages is in voetnoten vermeld. Overigens is de tekst van de brieven compleet
weergegeven; een interessante notitie van De Graeff over de kabinetsformatie in
mei-juni 193719 is eraan toegevoegd.
De brieven zijn bewerkt volgens de Richtlijnen voor het uitgeven van historische
bescheiden (herziene 5de druk; Utrecht, 1975). Ze zijn op een sobere wijze
geannoteerd, met veel verwijzingen naar openbare stukken, zoals Kamerverslagen
en staatsbladen, of naar de vindplaats van archiefstukken. Ze zijn geïllustreerd met
foto's en voorzien van een index van persoonsnamen die in de brieven voorkomen.
Tenslotte wil ik allen bedanken die mij op een of andere manier geholpen hebben
dit werk tot een goed einde te brengen. Van hen noem ik hier slechts jhr. dr. J. de
Graeff, die de brieven beschikbaar stelde en verscheidene inlichtingen verstrekt heeft;
mevr. Ines Scheffers, die veel typewerk gedaan heeft en assisteerde bij het
samenstellen van de index; drs. Th.S.H. Bos en dr. J. Bank, respectievelijk secretaris
en toezichthouder namens de bronnencommissie van het Nederlands Historisch
Genootschap; mevr. drs. M. de Keuning, die assisteerde bij het persklaar maken en
de correctie van de tekst.
augustus 1985
Wil Klaassen

18

19

Brief van J. de Graeff aan de editor van 13 december 1979, toen sprake was van onderzoek
voor serie B van de Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland
1919-1945.
ARA, Archief De Graeff, inv. nr. 20.
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II Brieven
1
Den Haag. [20] april 1933
- - -1
|Beschouwing over de aanstaande Kamerverkiezing (verwachting van winst voor
de ARP en verlies voor de LSP en de SDAP)2|
De mogelijkheid dat men mij de portefeuille van buitenlandsche zaken zal
aanbieden, waarover ge schrijft, houdt mijn gedachten zéér bezig, vooral sinds
Beelaerts mij onlangs in een lang en serieus onderhoud die mogelijkheid als een zeer
groote waarschijnlijkheid voorhield en mij dringend aanbeval mij aan eene eventueele
offerte niet te onttrekken. Zooals ge zegt, het is voorbarig er zich nu al het hoofd
over te breken, maar onwillekeurig doet men dat toch! Als men mij kan voorrekenen
dat ik het financieel zou kunnen doen en als - wat mij voorshands onmogelijk
voorkomt - een oplossing gevonden kan worden waarbij ik mijn jongen3 bij mij kan
houden zonder zijn schoolopleiding - hij moet het volgend jaar naar het gymnasium
- te verstoren en te schaden, zou ik oneindig veel liever naar Brussel gaan (Van
Nispen diende zijn ontslag in, doch liet den datum van ingang aan de regeering over).
Tegen het aanvaarden der portefeuille bestaan bij mij bezwaren van allerlei aard,
daarvóór pleit alleen dat ik snak naar geregelden en nuttigen arbeid en dat men nu
eenmaal onder bepaalde omstandigheden niet weigeren kan en mag. Mijn bezwaren
zijn: dat ik bij voorkeur geene functie zou aanvaarden die mij opnieuw in het openbare
leven voor het voetlicht brengt; dat ik geen functie begeer met een sterk
representatieven kant in het land zelf. Ik heb geen vrouw die mij daarin kan ter zijde
staan - - -4. Conny5 zou dadelijk klaar staan om mij te helpen, maar het zou voor haar
een offer zijn en bovendien is zij zelve in het Haagsche leven een vreemde. Verder
vrees ik dat ik in mijne krachten te boven gaande geldelijke uitgaven zou vervallen
(installatie bijvoorbeeld) voor eene altijd precaire positie. Mijn voornaamste bezwaren
zijn echter dat ik - als volslagen vreemdeling in de Europeesche internationale politiek
(Genève bijvoorbeeld) en economische verhoudingen - mij onbevoegd acht dezen
verantwoordelijken post te vervullen en dat ik, slecht spreker en zonder eenige
parlementaire ervaring, mij tegenover de Kamers dood ongelukkig zou gevoelen. In
ieder geval zou ik als voorwaarde willen stellen dat

1
2
3
4

5

De eerste helft van de brief is helaas verloren gegaan.
Samenvatting van tien regels geschreven tekst.
Jacob de Graeff (* 15 maart 1921).
Geschrapt zijn twee regels over De Graeffs huiselijke omstandigheden. Zijn echtgenote,
mevrouw C.A. de Graeff-van der Wijck, verbleef sinds medio 1929 om gezondheidsredenen
in Zwitserland, waar zij op 9 augustus 1936 overleed.
Zijn dochter C.W.A. de Graeff (* 28 mei 1900).
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ik geheel blijf buiten de algemeene politiek van het kabinet, hoe dit ook zal zijn
samengesteld, en daarvoor geen medeverantwoordelijkheid aanvaard. Ik zou dit ook
duidelijk aan de Kamer willen zeggen. Op het stuk van koloniale politiek bijvoorbeeld
- om maar één voorbeeld te noemen - heb ik zeer bepaalde opvattingen, welke ik
ook tijdens mijn landvoogdij openlijk heb voorgestaan, en die zou ik niet kunnen en
willen verloochenen door mij homogeen te verklaren met een minister van koloniën
als bijvoorbeeld Van Kempen, De Savornin Lohman, Van Boetzelaer of een ander
van zulk type.
De benoeming van Beelaerts6 heeft ook mij zéér verrast. Ik gun het hem van harte
en hij zal het zeker goed doen, al is, gelijk hijzelf erkende, het administratieve recht
na zijn promotie voor hem een gesloten boek gebleven. Hij is echter zoo begaafd en
heeft een zoo scherp verstand, dat hij het hem wel zal leveren. Hij heeft verder het
absolute vertrouwen van de koningin. Ge begrijpt hoe gelukkig hij is van den
tredmolen op het Plein, van de Kamers enzovoort, verder verlost te zijn en voor zijn
leven geborgen te zijn. Een diplomatieken post zou hij niet geambieerd hebben,
vooral omdat hij de taak voor zijn vrouw te zwaar zou achten. Toch is er in de
benoeming zelve mijns inziens iets zonderlings en het verwondert mij dat er nog
geen aanmerking op gemaakt is, dat een demissionnair - en door eigen toedoen
ontijdig demissionnair - kabinet zelf nog een voordracht deed naar een post als die
van vice-president, en dan nog wel daarvoor iemand uit zijn eigen midden heeft
aanbevolen. Dit lijkt mij geen goede politieke zede. Karnebeek en Toon Röell zijn,
naar ik hoor, verbitterd over deze benoeming.
Ik hoop mij in mei bij u te kunnen en mogen aanmelden voor een kort bezoek,
maar kan op het oogenblik nog geen bepaalde plannen maken. Ik begin met de
volgende week voor een dag of zes er met mijn jongen op de fiets [op uit te gaan].

2
Den Haag, 13 juni 1933
Ik kom u om raad vragen, hetgeen ik mij voorstel in voorkomende gevallen méér te
doen.
Octaaf van Nispen heeft nu ontslag gevraagd met ingang van eind augustus. Om
verschillende redenen meen ik dat hem dit niet geweigerd moet worden, al baart zijn
vervanging groote moeilijkheden. Edgar Michiels komt reeds om deze reden niet in
aanmerking, dat hij wegens zijn huwelijk in Belgische (katholieke)

6

De benoeming van F. Beelaerts van Blokland tot vice-president van de Raad van State per
20 april 1933.
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kringen niet geaccepteerd zou worden7. Ik voorzag dit en het werd mij op de meest
stellige wijze door Octaaf en door mijn ambtgenoot Van Schaik bevestigd. Tegen
overplaatsing van een der andere chefs van posten bestaan bezwaren welke voor de
hand liggen.
Te denken valt aan Patijn, die echter mijns inziens, met al zijn goede qualiteiten,
te stroef en stijf van aard is voor Brussel. Ik betwijfel trouwens ten zeerste of hij zou
willen. Rome heeft voor hem verschillende attracties welke Brussel mist. Beelaerts
noemde mij Careltje van Rappard. Ik ken hem alleen uit lang vervlogen jaren en kan
zijn qualiteiten als gezant - hier op het departement niet zeer hoog geschat - niet
beoordeelen. Bovendien is hij ongehuwd. Kent gij hem voldoende om over hem te
oordeelen?
Van Haersma de With en Nepveu schijnen mij erg onbeduidend. Hubrecht deugt
er zeker niet voor. Er blijven over Kattendijke en Thorbecke. Eerstgenoemde8 herinnert
men zich te Brussel echter nog te goed als starter bij paardenraces. Verder zou zijn
benoeming wellicht scheele ogen in het corps geven. Thorbecke zou mijns inziens
uitnemend geschikt zijn, maar het is zonde hem nu al uit Peking weg te nemen en...
kostbaar!
Ernstig denk ik over Snouck, die nu zelf voor de variatie wel eens een post zou
willen, maar twijfelt of hij de tegenstand van zijn wederhelft zou kunnen overwinnen.
Ik kan hem bovendien als secretaris-generaal, althans voorloopig, moeilijk missen,
weet ook niet waar ik een geschikte opvolger vandaan zou moeten halen. Maar
tenslotte zal die moeilijkheid wel op te lossen zijn.
Met Van Nagell durf ik het niet aan. Brussel biedt te veel verleidingen voor een
slecht financier.
Geef mij eens raad; ik moet er tijdig werk van maken.

3
Den Haag, 16 juni 1933
Veel dank voor uw zooeven ontvangen brief en uwe waardevolle inlichtingen over
verschillende candidaten voor de post te Brussel.
Sedert mijn schrijven is echter eene nieuwe oplossing mij in gedachten gekomen,
namelijk Starkenborgh voor Brussel te bestemmen. Persoonlijk ken ik hem nauwelijks,
maar over zijn bekwaamheid ad absurdum bestaat ni fallor een

7

8

Michiels was gehuwd met H.E. Jochems, die gescheiden was van E.L.L. van Tuyll van
Serooskerken; om deze reden weigerde koningin Wilhelmina haar, ook toen haar man minister
was, te ontvangen (zie De Jong, Koninkrijk, IX, 359). Het feit dat hij gehuwd was met een
gescheiden vrouw, M.H.E.E. Scheidius, verhinderde overigens viereneenhalf jaar later niet
de benoeming van B.Ph. van Harinxma thoe Slooten tot Nederlands gezant in Brussel.
Huyssen van Kattendijke was in de jaren twintig gezantschapssecretaris en -raad in Brussel
geweest.

Nederlandse historische bronnen 6

12
communis opinio. Ik vernam toevallig, dat hij vindt dat hij, na zes à zeven jaar
commissaris te Groningen te zijn geweest, aan zijn verplichtingen tegenover zijn
vader en zijn stamland voldoende heeft voldaan en dat zijne sympathieke echtgenoote
eveneens meent dat haar veeljarig isolement in het Noorden wel eens mag worden
beloond. Starkenborgh is te Brussel bekend, was daar destijds bij de legatie werkzaam.
Er is dus eenige kans dat hij zich op aanvrage beschikbaar zal stellen.
Ik blijf persoonlijk de voorkeur aan Snouck geven, maar de tegenstand van zijn
echtgenoote is nog niet overwonnen en mijn bezwaar blijft, dat ik niet weet hoe ik
het - althans voor het eerste jaar - hier zonder hem moet rooien. Quarles is mij
onbekend; ik neem gaarne aan dat hij prima is, maar hij is op het departement absoluut
vreemdeling, niet minder dan zijn baas!
Achter Nederbragt |als| secretaris-generaal stel ik ook een vraagteeken. Ik doe aan
zijn bekwaamheid en werkkracht allerminst af, maar hij is niet soepel en niet coulant,
beziet de grootste problemen steeds meer in star calvinistisch licht, en ik betwijfel
of hij de Snouck zoo kenmerkende vlotheid heeft om tal van loopende dagelijksche
zaken op practische wijze tot afdoening te brengen.
Zou Carel Rappard (of Kattendijke?) voor secretaris-generaal geschikt zijn of zou
hij daarin een degradatie zien?
Een voordeel van Nederbragt als secretaris-generaal zou zijn, dat daardoor het
probleem van de reorganisatie van de afdeeling economische zaken9 wat gemakkelijker
zal kunnen worden opgelost. Dat probleem wordt steeds meer acuut; zooals de situatie
nu is, of liever zooals zij geleidelijk geworden is, kan zij niet blijven.
Ziet ge kans mij nog even hierop te antwoorden? Ik heb de aanvrage van Van
Nispen, althans ter voorloopige bespreking, op de agenda voor de ministerraad van
dinsdag10 laten plaatsen, kan dit onderwerp echter eventueel ook wel weer laten
afvoeren.

4
Den Haag, 22 juni 1933
Dank ook voor uw brief van 19 dezer. Snouck kan nog altijd niet decideeren; ik heb
hem nu een ultimatum gesteld.

9

10

De Vries. Herinneringen Heldring. 1041 en 1046, bevestigt de mededeling in brief 5 dat
Colijn in een vroeg stadium van zijn kabinetsformatie had ingestemd met de wens van
Verschuur om de eerste verantwoordelijkheid voor de handelspolitiek bij hem als minister
van economische zaken en arbeid te leggen. Dit betekende een gevoelig functieverlies voor
de economische afdeling van het ministerie van buitenlandse zaken, die onder leiding van
Nederbragt stond.
20 juni 1933.
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Doordat Colijn in Londen moest blijven11, was er dinsdag laatstleden geen
ministerraad12. Die afwezigheid van Colijn, die nog onafzienbaren tijd kan duren, is
voor de zaken hier wel zeer bezwarend. Dat wordt door alle ambtgenooten zoo
gevoeld. Daarbij komt dat er, gelijk vanzelf spreekt, in den boezem van dit zonderling
samengestelde kabinet allerlei natuurlijke controversen zijn, die in het bijzonder naar
voren komen, als de leider afwezig is en geen verzoenend woord kan laten hooren.
Ook Hare Majesteit laat ons in de steek door haar besluit om een langdurige
binnenlandsche vacantie te nemen (nota bene op den Ruigenhoek!), gedurende welke
zij zoo min mogelijk gestoord wil worden. Eerst eind augustus is de koningin weer
volledig beschikbaar. Dat geeft ook met vertrekkende en komende diplomaten
moeielijkheden, daar de figuur van een wèl aanwezige, maar niet bereikbare vorstin
vrij vreemd is.
Daartegenover een vrijwel permanent zittende Kamer, die heele waschlijsten van
wetsontwerpen nog wil afdoen. Het jongste Duitsche verdrag13 zal wel niet daarbij
hooren; het gaal eerst nu naar ministerraad en Raad van State. Waarom dat zoo lang
getraineerd heeft, is mij een raadsel. Ik heb dezer dagen het secretariestelsel van
periodieke werklijsten ingevoerd om zelf op de hoogte te zijn en te blijven van wat
er op het departement hangende is en, voor zooveel noodig, toezicht op de afdoening
te kunnen uitoefenen. Eene vrij belangrijke zaak die vriend Beucker Andreae van
october onder zich hield, was voor mij de naaste aanleiding.
Het documentatiebureau Drion14 dat, voorzoover ik kan nagaan, in het bijzonder
te Brussel en Rome nuttig werk doet, verzocht en verkreeg fondsen voor een
vertegenwoordiger te Berlijn (vermoedelijk Noordewier van de NRC!). Ik had u
misschien daarin van tevoren moeten kennen; zoo ja, dan was het een onwillekeurig
verzuim mijnerzijds.
Aan de functioneering van het departement kleven wel groote gebreken op allerlei
gebied. Zoo bleek mij dezer dagen, dat heer Burgij bij de Handelmaatschappij een
fonds van meer dan 1,5 ton heeft staan (op naam van Burgij qualitate qua) uit
opgespaarde gelden, doordat niet naar behoefte geld ten laste van begrootingsposten
werd opgenomen, doch deze als regel tegen het eind van het jaar ten volle werden
uitgeput, ter voorkoming dat de Kamer een volgend

11
12

13
14

Als leider van de Nederlandse delegatie naar de internationale economische en monetaire
conferentie, die op 12 juni 1933 in Londen geopend was.
Het archief van de ministerraad in het ARA bevat niettemin notulen van 20 juni 1933, die
door vice-voorzitter Van Schaik ondertekend zijn. De notulen geven gewoonlijk nauwelijks
informatie over de inhoud van het besprokene.
Het handelsverdrag met Duitsland van 27 april 1933. Staatsblad 1934, nr. 18.
Het sinds 1919 door F.J.W. Drion geleide documentatiebureau, dat onder meer La gazette
de Hollande uitgaf, ontving een jaarlijks subsidie van het departement van buitenlandse
zaken. Minister Van Karnebeek gaf Drion vaker vertrouwelijke mededelingen ‘ter voorlichting
van toonaangevende dagbladredacties’ Woltring. Documenten A, II, nr. 354.
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jaar, gezien de uitkomsten, de credieten zou verlagen. Het niet gebruikte gedeelte
van het aldus opgenomen geld verhuisde naar de rekening-Burgij bij de
Handelmaatschappij. Ik heb aanstonds dit fonds geliquideerd tot ontsteltenis van
Burgij, die er zoo trotsch op was!
Binnenkort moet ik naar de Kamer met een wetsontwerp om ± 1 millioen voorschot
aan Oostenrijk te verleenen en een dito om het huis van Swinderen voor het land aan
te koopen15. Voor beide ontwerpen houd ik mijn hart vast. Het eerste is mij niet
sympathiek, maar ik ben gedwongen door een verdrag dat een jaar geleden werd
gesloten16, en het tweede, dat op zich zelf mijns inziens ten volle verdedigbaar is, zal
bij de Kamer wel den indruk maken van een vriendendienst aan Swinderen, die
anders bij zijn aftreden met een huis te Londen opgescheept blijft. Het is trouwens
vervelend ontwerpen te moeten verdedigen die, gelijk bijvoorbeeld deze twee, onder
een vorig kabinet zijn voorbereid. Men moet zich dan op korten termijn in de geheele
materie inwerken.
Er zijn in het kabinet aangename elementen: Van Schaik beschouw ik als een der
besten, bekwaam en vooral uiterst correct in zijn opvattingen. De Wilde is een braaf
gemoedelijk man die zijn zaken kent; Slotemaker is een zeldzaam oud wijf en ik
begrijp nog niet hoe Colijn hem sociale zaken heeft durven toevertrouwen. Oud is
zeer scherpzinnig en vlot en maakt een prettigen indruk. Marchant blijft zuur en mist
beschaving. Verschuur is mij niet sympathiek, hij wil in alles domineeren en is grof.
Deckers is geschikt en Kalff trekt een geïnteresseerd gezicht bij alle politiek gehannes,
dat hem vaak doet glimlachen.
Maar ik moet weer aan den arbeid. Beste groeten, veel hartelijks aan Nini en, als
ge haar ontmoet, aan mijn ‘mère’ Van W.17, die altijd een heel warm plekje in mijn
hart heeft.

5
Den Haag, 10 juli 1933
Ik heb een aantal brieven van uwe hand voor mij liggen, welke een beter lot
verdienden dan voor kennisneming te worden aangenomen. Maar voor een antwoord
heb ik nog geen tijd kunnen vinden. Niet omdat het werk op het departement dusver
zoo overstelpend druk was, maar omdat ik door voortdurenden aanloop van buiten
en van departementale ambtenaren telkens werd gestoord, en

15

16
17

Handelingen Tweede Kamer 1932-1933. bijlage 321; ibidem 1933-1934, bijlage 225. De
gezant te Londen. R. de Marees van Swinderen, was eigenaar van het pand Portman Square
21A, dat hij aan de staat wilde verkopen. Correspondentie hierover bevindt zich in BZ,
Archief gezantschap Londen, 1914-1937, dossier A 8.
Het zogenaamde Oostenrijkse protocol van 15 juli 1932. Staatsblad 1934, nr. 97.
Niet geïdentificeerd.
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verder doordat ik nog steeds spoorstudent ben en met het heen en weer reizen18 en
door verloren avonduren veel vrije tijd mis. Dit laatste zal nog tot half augustus
duren: dan verhuizen wij definitief naar het Lange Voorhout, al zal het dan nog wel
eenigen tijd aanhouden eer wij daar geheel op orde zijn. De aanloop van bezoekers
begint nu al wat te luwen en op deze maandagmorgen zit ik voor een schoone tafel,
waarvan ik aanstonds wil profiteeren om u eenige regelen te zenden.
De kwestie van de successie-Octaaf van Nispen is nu in dezen zin opgelost, dat
op mijn verzoek, dat de volle instemming had van ministerraad en van Hare Majesteit.
Tjarda van Starkenborgh zich beschikbaar heeft gesteld om in september naar Brussel
te gaan. Voorloopig blijve dit nog onder ons, want Tjarda van Starkenborgh moet
nog een zwaren strijd voeren met zijn vader, die nu eenmaal niet begrijpen kan dat
zijn zoon iets anders kan ambieeren dan commissaris en president-curator te
Groningen! De oude heer, die bovendien ziekelijk is, moet op de nieuwe bestemming
van zijn zoon geleidelijk worden voorbereid en dat kost tijd, ook doordat
laatstgenoemde eerst voor een week naar Amerika gaat voor familiebezoek. Ik geloof
dat de keuze van Tjarda van Starkenborgh eene gelukkige is; ik ontmoette hem weder
eenige weken geleden en was opnieuw zeer onder den indruk dat hij een bijzondere
persoonlijkheid is. Aan Snouck liet ik de eerste keuze, maar deze heeft er tenslotte
definitief van afgezien. Mevrouw Snouck kan zich geen ander leven voorstellen dan
in Den Haag.
Uwe inlichtingen over Thorbecke deden mij veel leed. Ik heb hem nu, niet als zijn
chef, maar als persoonlijk vriend, een zeer ernstigen brief geschreven, waarin ik hem
gewaarschuwd heb tegen de gevolgen, zoo voor hem zelf als voor zijn toekomstige
carrière, van een voortzetting van de bewuste relatie19 en de opspraak waarin hij zich
daardoor heeft gebracht. Ik hoop dat het helpen zal: het zou doodzonde zijn als deze
precieuse man zijn eigen glazen ingooide.
Erg zit ik te houden met de ontwerp-begrooting 1934 voorzoover dit departement
aangaat. In den ministerraad is mij een bezuiniging (op 3,8 millioen!) opgelegd van
7,5 ton, welke onlangs tot 4 ton is teruggebracht, maar ik zie ook geen kans dit bedrag
te leveren. Kon ik maar afkomen van de contributie aan den Volkenbond20, dan was
ik er dadelijk, maar overigens bestaat de begrooting van buitenlandsche zaken alleen
uit vaste posten, waaraan niet te tornen valt, tenzij men het apparaat nòg verder wil
inkrimpen met al de daaraan klevende bezwaren.
De kwestie van de onderlinge verhouding van de departementen van economische
zaken en buitenlandsche zaken wordt ook acuut. Zooals het nu is, is het onhoudbaar
en leidt het tot wrijving en zelfs onaangename prikkelingen over en

18
19

20

Van Overveen naar Den Haag en terug.
Met Ellen Catleen-Kolban, een Duitse van joodse afkomst, die van te geringe standing geacht
werd voor Thorbecke. Zij hadden elkaar in Berlijn ontmoet; mevrouw Catleen reisde mee
naar Peking (zie verder noot 40 en brief 53).
Die voor 1933 was begroot op ƒ349.000, -.
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weer, ook tusschen de beide ministers. De moeielijkheid schuilt voornamelijk hierin
dat, hetgeen mij eerst nu gebleken is, collega Verschuur voor zijne deelneming aan
het kabinet op dit gebied zeer stellig geformuleerde voorwaarden heeft gesteld, welke
door Colijn schriftelijk zijn aanvaard!
De kwestie van de aanstelling ook te Berlijn van een vertegenwoordiger van Drion
neemt ge mijns inziens zwaarder op dan noodig is. Ten onrechte ziet ge het
zwaartepunt, naar het schijnt, in de berichtgeving. Zij zenden (Rome, Parijs, Londen,
Brussel) inderdaad berichten van algemeene aard in den vorm van particuliere brieven,
maar dat zijn meer journalistieke illustraties dan rapporten. Zij zijn onderhoudend,
doch overigens kan men ze mijns inziens desnoods wel missen. Ik meen dat zij
geregeld ter kennis worden gezonden van de betrokken gezanten: ik zal daarnaar
nog informeeren en het casu quo in die richting sturen. Maar dan zij het uitsluitend
kennisgeving; allerminst mogen die journalistieke correspondenties de gezanten
aanleiding geven om ‘zich te verantwoorden’. indien hun rapporten blijk geven van
een ander inzicht. Bovendien wensch ik - en dat heb ik ook aan Drion gezegd - een
zeer nauw contact tussen zijn agenten en de gezanten. Is dus deze berichtgeving naar
mijn gevoelen geheel van secundairen aard, wèl acht ik van belang het contact van
bijvoorbeeld Noordewier met de Berlijnsche pers. In dat opzicht moet hij mijns
inziens, zij het met vrijer armslag, de functie vervullen van persattaché. Hij zal zich
daarbij naar de aanwijzingen van den gezant moeten gedragen. Voorzoover ik kan
nagaan, zijn al uwe ambtgenooten op wier standplaats een agent van Drion bescheiden
is, tevreden met den toestand. Van klachten werd in ieder geval niet gehoord. Ik
voorzie intusschen dat, zoodra de persdienst van het departement zal zijn ingesteld21
- het wachten is op Pelt, die echter eerst in september beschikbaar komt -, de relatie
met Drion geheel zal kunnen ophouden.
Het handelsverdrag met Duitschland is bij den Raad van State, maar ik vrees [dat]
het ook daar eenige tijd zal blijven liggen. Beelaerts, die helaas met een maand verlof
is, heeft alle medewerking tot spoedige afdoening toegezegd, maar de voorzitter van
de raadsafdeeling voor buitenlandsche zaken (Harte) valt over elk stuk in slaap!
Met het huis voor Swinderen wil het niet vlotten. Financiën maakt ernstige
bezwaren en vanuit de Kamer wordt veel tegenstand verwacht. Toch meen ik dat wij
tegenover Van Swinderen moreel min of meer gebonden zijn. Eene poging om
freehold te krijgen mislukte; dat maakt de verdediging van een eventueel wetsontwerp
niet gemakkelijker.
Voor ditmaal genoeg.

21

Zie voor de voorbereiding van die dienst: Klaassen, Documenten B, I, nr. 132, en Particulier
archief Beelaerts van Blokland (brieven aan F. Beelaerts van Blokland), en BZ, Archief
dossiers A-194/262: zie verder brief 13.
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Den Haag, 14 juli 1933
Even nog een enkel woord naar aanleiding van uw zooeven ontvangen brief van 12
dezer.
Ik heb zoo juist een onderhoud met Drion gehad, dien ik naar aanleiding van de
kwestie-Noordewier had ontboden. In ondubbelzinnige bewoordingen zijn wij
overeengekomen 1o dat gij aanstonds een afschrift krijgt van zijne vertrouwelijke
brieven, waarvan ook ik kopie ontvang, zoodat ge absolute zekerheid hebt dat er
niets achter uw rug om geschiedt, en 2o dat Noordewier zich niet alleen in daartoe
aanleiding gevende gevallen eerst met het gezantschap verstaat, maar zich ook
overigens naar uwe aanwijzingen heeft te gedragen. Meent ge van zijn diensten
gebruik te kunnen maken voor het een of ander, dan zal Noordewier aan uwe
wenschen gevolg moeten geven. Ik veronderstel dat een en ander u bevredigen zal.
Laat Noordewier nu maar eens komen en bespreek alles open met hem.
Zooeven ontving ik het advies Raad van State over het Duitsche verdrag. Een paar
opmerkingen van niet veel belang vallen te beantwoorden en dan gaat het ontwerp
naar de Kamer22.
Wat uw onderhoud met Darré aangaat, mijns inziens zijn alleen die offertes van
Duitsche zijde aanvaardbaar, welke eene bijzondere tegemoetkoming beteekenen.
Eene offerte bijvoorbeeld om koloniale producten te koopen welke Duitschland in
verband met hoedanigheid en prijs toch in Indië zou hebben gekocht, draagt zulk
een karakter niet.
De verhouding met economische zaken houdt mij zeer bezig. Ik heb daarvoor een
schema ontworpen23, dat ik nog met Snouck en Nederbragt moet bespreken. Ik zal u
op de hoogte houden. In ieder geval kunt ge er zeker van zijn, dat van mijne zijde
geen regeling zal worden aanvaard waarbij eene rechtstreeksche verhouding tusschen
diplomatieke en consulaire ambtenaren met den minister [van] economische zaken
wordt geschapen. Aan Nederbragt heb ik vorige week reeds gezegd, dat hij hier op
zijn stoel moet zitten en dat verblijf en reizen buitenslands voor hem hooge
uitzondering moeten zijn.
Ik heb mijn eerste conflict met Zijne Koninklijke Hoogheid gehad! Ik heb, na eene
bespreking met Hare Majesteit, den prins uitdrukkelijk verboden om de Willem de
Zwijger-feesten te Dillenburg cum annexis24 bij te wonen. Zijne

22
23

24

Handelingen Tweede Kamer 1933, bijlage 227. Dit gebeurde op 21 juli 1933.
Niet aangetroffen, in tegenstelling tot een nota van Hirschfeld van 15 juli 1933 en de
daaropvolgende correspondentie tussen Verschuur en De Graeff over de taakverdeling tussen
hun departementen (EZ, Collectie Hirschfeld). ARA, Archief raad van ministers 1933, bijlage
519, bevat een door beide ministers ondertekend schema voor die taakverdeling, dat zij in
de loop van augustus aan Colijn aanboden en dat de ministerraad eind oktober aangenomen
heeft.
Ter herdenking van de geboorte van Willem van Oranje, op 25 april 1533. Voor de
problematiek rond prins Hendrik zie verder ook: Arlman, Van de prins geen kwaad.
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Koninklijke Hoogheid had op eigen houtje en rechtstreeks de invitatie daartoe al
geruime tijd geleden aangenomen, hoewel die uitnoodiging hem via het departement
was overgebracht. Zelfs Hare Majesteit was daarvan tot voor kort onkundig en ik
hoorde het eerst laatstleden woensdag25! Aan zijn adjudant Schmidt heb ik gezegd,
dat hij er tegen waken moet dat zoo iets weer gebeurt. Op een diner dat ik
gisterenavond den Roemeenschen prins26 gaf, was prins Hendrik opvallend sec tegen
mij; onder den invloed van veel drank kwam hij na het diner wat losser. Blijde dat
die Roemenen weer heden verdwijnen!
Ik betwijfel of Roosevelt de belangen van zijn eigen land juist inziet; de tijd zal
dit leeren. Maar dat hij tot méér in staat is dan met succes een verkiezingscampagne
te leiden, is voor mij zeker. Hij valt mij echter in zóóverre tegen dat hij, eerder en
sneller dan ik verwacht had, een deel van zijn zelfstandigheid tegenover de kliek die
hem omringt, heeft prijs gegeven. De toon van zijn message aan de Londensche
conferentie27 is al heel onbehoorlijk.
Maar nu genoeg.

7
Den Haag, 18 juli 1933
Een enkel woord over het volgende. Nu mijn ambtgenoot van justitie, na overleg
met mij, wat krasser laat optreden tegen Duitschers, in het bijzonder in Zuid-Limburg,
die hier op uitdagende wijze politieke (nazi-)actie voeren, loopt Zech hier de deur
plat met reclames en dergelijke, hem blijkbaar door Berlijn opgedragen. Zech vreest
in het algemeen dat onze maatregelen (waarmede hij in zijn hart sympathiseert!)
eene reactie van Duitsche zijde zal wekken, zich bijvoorbeeld uitende in de uitzetting
van onschuldige in Duitschland wonende Nederlanders. In dit verband suggereerde
hij, dat gij te Berlijn eens op het Auswärtige Amt zoudt aanloopen en quasi terloops
eenige toelichting van onze maatregelen geeft. Daardoor zou op het Auswärtige Amt
beter begrip van ons optreden ontstaan en reactiemaatregelen wellicht voorkomen
kunnen worden.
Ik breng het u over zooals Zech het aan Beucker Andreae heeft voorgedragen. Ik
voor mij geloof niet dat een demarche door u, als door Zech bedoeld, mogelijk zou
zijn zonder den indruk te wekken dat wij ons bij voorbaat verontschuldigen, en ook
niet dat zij nuttig zou zijn. Willen de nazi's scherpe reactiemaatregelen, dan zal het
Auswärtige Amt, gesteld dit liet zich overtuigen van ons goed recht, daartegen niets
kunnen doen.
Aan het slot van een brief van u aan Snouck komt een zacht verwijt voor, dat

25
26
27

12 juli 1933.
Prins Nicolaas.
3 juli 1933; zie The Public Papers, II, 264-265, of Wheeler-Bennett, Documents on
International Affairs 1933, 43-44.
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wij u niet voldoende op de hoogte houden. Ik begrijp dit verwijt, maar het is toch
niet verdiend, want wij zijn zelf niet op de hoogte. Die hoogst abnormale situatie dat
Colijn voortdurend te Londen zit en, als hij hier is, niet te pakken is te krijgen, behalve
tijdens ministerraden, brengt mede dat ook wij ten aanzien van het transfermoratorium
en de besprekingen daarover28 slechts zelden wat opvangen, en zelden iets positiefs.
Gelukkig loopt Londen ten einde en hoop ik dat de verhoudingen wat normaler zullen
worden.

8
Den Haag, 26 juli 1933
Met allen eerbied voor ons staatshoofd, moet ik toch zeggen dat Hare Majesteit's
wegen ondoorgrondelijk zijn.
Toen beslist was dat de koningin eene deputatie zou zenden naar Orange
(Dumonceau en Grovestins) en dat Daladier dan het grootkruis van de huisorde zou
krijgen, heb ik er bij Hare Majesteit op aangedrongen dat, om het verschil in
bejegening niet al te groot te doen zijn, aan enkele autoriteiten te Diez cum annexis
huisorden zouden worden verleend. Hare Majesteit was daartoe aanstonds bereid,
droeg mij op om candidaten te vragen, mits geen nazi's. Aldus geschiedde en uw
antwoord van 21 dezer bracht ik ter kennis van Hare Majesteit.
Nu telefoneert Dumonceau zooeven aan Snouck, dat Hare Majesteit aan geen der
door u voorgedragenen eene onderscheiding wil geven, doch wel aan een door u niet
genoemd persoon, wiens naam en qualiteit door de telefoon onverstaanbaar waren.
Eenig motief voor deze wijziging in de aanvankelijke plannen werd mij niet
opgegeven; Dumonceau beweerde zich daarover niet te mogen uitlaten!, had trouwens
zonder eenig protest de beslissing van Hare Majesteit aangehoord en overgebracht.
Moest ik om andere redenen dezer dagen naar de koningin, ik zou er zeker over
spreken, doch de zaak is niet van voldoende belang om daarvoor alléén audiëntie
spontaan aan te vragen, en bovendien is Hare Majesteit op het stuk der huisorde
bijster gevoelig.
Dank voor uw brief van 24 dezer. Het doet mij genoegen dat mijn brief over

28

De ondertekenaars van de in augustus 1931 met Duitsland gesloten Stillhalte-overeenkomst,
die voorzag in een tijdelijke opschorting van de betalingsverplichtingen van de Duitse
debiteuren, hadden op 13-16 juni in Londen besprekingen gevoerd met Duitse
vertegenwoordigers. De Nederlandse Stillhalte-commissie overlegde daarna met de regering
over de tegenover Duitsland aan te nemen houding (zie een memorandum van Hirschfeld
van [24] juni 1933 in diens collectie bij EZ). In oktober volgde een reeks Duits-Nederlandse
onderhandelingen in Berlijn, waarover De Graeff geïnformeerd werd door Van Kleffens en
Trip (DNB, Archief Trip, doos 25). Zie ook brief 12.
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de oorlogsschadevergoeding29 bij u in goede aarde viel. Het is een duivelsche toer
het departement er toe te krijgen stelselmatig onze gezanten in te lichten. Ik let erop
zooveel ik kan, maar véél gaat buiten mij om. Mijn ambtgenooten werden al niet
veel beter behandeld; zij hoorden zelden of nooit welk gevolg aan hun voorstellen
werd gegeven. Het secretariestelsel van: ‘afschrift aan...’, bestaat hier niet.
De koningin, om op Hare Majesteit terug te komen, is zeer ontstemd op het kabinet,
omdat het zich verstaan heeft een wetsontwerp voor te bereiden30 waarbij, naast
inkrimping van den Raad van State, ook invoering van een leeftijdgrens van 70 jaar
plaats vindt. Het zal een zware strijd worden!

9
Overveen, 13 augustus 1933
Recht hartelijk dank voor uw brief van 7 dezer en uw goede wenschen met dien dag.
Ik heb die zeer gewaardeerd. Inderdaad was er dit jaar stof voor een verhoogde
stemming op mijn verjaardag. Ik ben elken dag weer dankbaar dat ik weder in een
geregeld werkgareel mag loopen en niet meer elken morgen tegen een langen dag
moet opzien, niet wetende hoe ik dien op dragelijke wijze door zou komen. Het werk
zelf bevalt mij ook best, maar ik heb steeds meer moeite met mijn departement, dat
niet functioneert zooals ik het wel zou wenschen. Ik waardeer Snouck zeer bijzonder,
zou, althans voorloopig, werkelijk niet buiten hem kunnen, maar ik vrees dat hij al
te lang in de tradities van het departement verstrikt zit om de fouten te kunnen zien
of de energie te hebben die te verbeteren. Het euvel zit veel minder in de personen
dan in de methoden. Misschien ben ik verwend door een bijna geperfectionneerd
bureau als de algemeene secretarie31 was. Met Nederbragt krijg ik het zeker nog eens
aan den stok. Die speelt koninkje in zijn afdeeling en duldt geen inmenging van den
minister. Noch Karnebeek noch Beelaerts schijnen zich ooit met die afdeeling bemoeid
te hebben en Snouck onthield zich ook, uit vrees dat hij als oud-chef van de
economische en consulaire directie zich te véél met de zaken zou inlaten. Bij
gelegenheid gaarne mondeling eens meer hierover; ik zou op enkele punten ook
graag uw raad hooren.
Ook de verhoudingen in het kabinet en de positie van het kabinet naar buiten geven
mij zorgen. Ik weet niet of Colijn moe is - hij ziet er wel erg moe uit

29

30
31

BZ, Archief dossiers A-194/105 Jud., brief van 22 juli 1933. Deze brief betrof de afwikkeling
van de vergoeding voor de in 1914-1918 door Duitse strijdkrachten aan Nederlanders
toegebrachte schade, waarvoor op 13 oktober 1931 een regeling getroffen was (zie Klaassen,
Documenten B, I, nr. 184).
Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, bijlage 292.
De algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering in Buitenzorg, waar De Graeff
in de jaren 1895-1914 gewerkt had.
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en ik vind hem sterk verouderd -, maar tot dusver uitte zijn leiding zich meer in
woorden dan in daden. Hij broeit nu over radicale wijzigingen in onze handelspolitiek,
en ik houd er mijn hart voor vast. Hij wil in het schuitje van Korten-horst cum suis
varen32. Alles is zoo dilettantisch en zoo verpolitiekt. De roomschen hebben het
gemunt op het ministerieele leven van Verschuur en dat kon wel eens een begin van
een débacle zijn. Maar ook hierover mondeling meer.
Ik zal moeite doen dat, als het komen mocht tot een agressieve handelspolitiek
tegenover Duitschland, gij en Wolff eerst naar Den Haag worden ontboden.
Tot mijn spijt kan ik dien vice-consul in Nassau33 niet aan een decoratie helpen
voor zijn Willem de Zwijger-bemoeienissen. Hare Majesteit ziet hierin alleen een
viering van haar Huis, waar de regeering buiten moet blijven.
Maar nu genoeg. Ik verlang er zéér naar eens rustig met u te kunnen praten.

10
Den Haag, 15 september 1933
Ik ben met de correspondentie weer wat achterop geraakt, maar ik heb het wel heel
druk gehad den laatsten tijd, niet zoozeer met het gewone departementale werk, dat
ik zonder veel moeite kan bijhouden, als wel met besprekingen van allerlei aard.
Hare Majesteit legt nogal eens beslag op mij, ministerraden en bijeenkomsten van
de drie commissies uit den raad waarvan ik lid ben34, en dan nog allerlei informeele
conferenties die Colijn telkens belegt. Hij schijnt een groote behoefte tot ‘praten’ te
hebben, vermoedelijk om zijn eigen stem te hooren en zijn denkbeelden ten aanhoore
van anderen te trachten te formuleeren. En dan vergeet ik nog de Kamer, waar ik
deze week twee middagen zat te verknoeien voor één ontwerp, dat eerst op het laatst
van den tweeden dag aan de orde kwam en tot geen discussie aanleiding gaf35. In
zooverre waren die vergaderingen echter belangrijk, dat ik wat heb trachten te leeren
van collega Oud, die met buitengewone zaakkennis, gemak van spreken en tact de
omzetbelasting verdedigde. Dat was werkelijk superieur en ik verheugde mij voor
hem in de welgemeende complimenten die hij van uiteenloopende zijden in ontvangst
had te nemen, toen hij zijn ontwerp op principieele punten ongehavend in veilige
haven had gebracht.

32

33
34
35

Zie voor de visie van Kortenhorst op het economisch beleid: BZ, Archief dossiers A-194/261.
In een aantekening voor fractievoorzitter Aalberse bepleitte Kortenhorst de opheffing van
de zelfstandige directie voor economische aangelegenheden van het ministerie van
buitenlandse zaken en concludeerde hij dat de invloed van het departement van economische
zaken over de gehele lijn moest worden versterkt en uitgebreid.
R.K.A. Heck.
Te weten de economische, defensie- en decoratiecommissies.
Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, 382.
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Van de week nog allerlei drukten voor ik met een vrij schoon geweten 23 dezer de
reis naar Genève zal aanvaarden36. Onder andere heb ik deze week mijn eerste
bijeenkomst met de Kamercommissie voor buitenlandsche zaken37. Ik heb die zelf
aangevraagd om eens wat nadere kennismaking over en weer te bevorderen. Er zal
wel genoeg te praten vallen en de Kamer waardeert dit contact zeer. Hoe Genève
mij bevallen zal? Véél verwachting heb ik niet, maar voor de eerste keer interesseert
het mij toch wel. Ik denk - ik pols het bureau te Genève daarover nog - het initiatief
te nemen voor eene bespreking, niet van de bejegening der joden in en door
Duitschland, maar van de gevolgen daarvan voor de andere landen, die met uitgezette
en gevluchte joden steeds meer in hun maag zitten. Ook de kwestie van mogelijke
uitbreiding van het stelsel der Nansen-passen38 komt daarbij aan de orde. Ook van
de delegatie ter ontwapeningsconferentie moet ik leider worden, maar ik denk dit
als een honoraire functie op te vatten en voor die conferentie niet opnieuw naar
Genève te gaan39. Het eenige punt dat mij daar zou interesseeren, zou zijn de kwestie
der wapenfabricage, waarbij ik, met instemming van het kabinet, een absoluut verbod
van particuliere wapenfabricage zou willen verdedigen.
Voor Washington zal ik wel moeten eindigen met Haersma de With. Hij is lang
geen 100%, maar hij kan het betalen en is safe genoeg dat hij geen domheden zal
begaan. Buiten hem is er niemand in het corps die er voor in aanmerking komt, en
ik zou bij voorkeur niet iemand buiten het corps nemen, èn omdat ik plaats wil maken
voor herplaatsing van een der wachtgelders èn omdat ik alleen dàn buiten het corps
zou kunnen gaan, als ik iemand zou kunnen vinden waarvan de keuze voor eenieder
zou spreken. En zulke menschen zijn er eenvoudig niet; de enkelen die men zou
kunnen noemen, hebben reeds posities die zij voor gezant te Washington niet willen
ruilen.
Uw laatste brief handelde over Thorbecke. Ik heb hem nu nog eens geschreven
en hem, zonder eenige terughoudenheid, mijn onbevredigdheid en teleurstelling over
zijn brief aan mij gezegd en met nadruk voorgehouden dat, als hij malle dingen gaat
doen, hij zijn carrière als diplomaat als afgebroken kan beschouwen40.
36
37
38

39
40

Ibidem, bijlage 2, hoofdstuk III.9. De Graeff ging als leider van de Nederlandse delegatie
naar de jaarlijkse Assemblée van de Volkenbond.
Op 21 september 1933 (notulen niet aangetroffen).
Woltring, Documenten A, V, nr. 276; Klaassen, Documenten B, I, nr. 36. Deze passen,
genoemd naar de eerste commissaris van de Volkenbond voor vluchtelingen F. Nansen,
dienden als identiteitsbewijs van staatlozen, maar zij werden, ook door de Nederlandse
regering, slechts in weinig gevallen erkend.
De Graeff liet dit werk grotendeels aan de gedelegeerden Rutgers en Moresco over.
Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, bijlage 2, hoofdstuk III.7.
Brieven over de kwestie-Thorbecke zijn niet aangetroffen, met uitzondering van een
samenvattende brief van De Graeff aan Colijn van 7 november 1936 (HDNP, Archief Colijn,
fondsnr. 54, doos 18). De Graeff citeerde daarin uit een eerdere brief aan Thorbecke: ‘Ge
ziet hieruit opnieuw, welk een omvang de geruchten over uwe relaties met mevrouw C.
hebben genomen en dat die verhouding in breeden kring wordt besproken. In zooverre is
dus het kwaad dat ik vreesde, reeds geschied. Maar indien daarbij nog mocht komen, dat ge
inderdaad van uwe vrouw gaat scheiden om mevrouw C. te huwen, dan - het is goed dat ik
u dit aanstonds zeg - zult ge in de positie van gezant niet gehandhaafd kunnen blijven. Weet
dus wat ge doet’. Zie verder brieven 45 en 53. Uit de personeelsgegevens van het ministerie
van buitenlandse zaken (ARA, Archief ministerie van buitenlandse zaken, Directie kabinet
en protocol), blijkt dat Thorbecke van 8 februari tot 22 april 1934 een dienstreis naar
Nederland maakte; dat hij per 1 april 1935 ter beschikking gesteld werd mèt, per 1 januari
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Ik vrees echter dat het weinig geven zal, maar het was het eenige wat ik nog kon
doen.
Ten aanzien van Colijn ben ik niet gerust. Bij het onderhoud dat ik met hem had
den dag vóór mijn benoeming, zeide hij mij dat, als dit kabinet het zou moeten
afleggen, zijns inziens het terrein vrij was voor nationaal-socialisme ook in ons land.
Mits onder goede leiding, zou het daarmede te probeeren zijn. Ik schrok toen van
deze uitlating. Maar, bij die demonstratie in het stadion41 en het daardoor opgezweepte
nationalisme maakte ik tegenover Colijn de opmerking, dat ik mij niet kon onttrekken
aan den indruk dat, als al die demonstreerende groepen uit alle oorden van het land
door een op de verbeelding werkend massa-psycholoog konden worden bezield, er
niet veel voor noodig was om al die Oranjeklanten tot fascisten te maken. Een paar
dagen later herinnerde hij mij aan die losse opmerking en voegde daaraan toe: ‘Weet
ge dat een bevoegd persoon mij gezegd heeft dat, als ik er mij voor liet leenen, ik
een Mussolinirol zou kunnen vervullen’? Toen schrok ik opnieuw. Zou zijn
grenzelooze ambitie werkelijk in die richting gaan en zou hij inderdaad in zijn
achterhoofd dergelijke gedachten koesteren?
Te Amsterdam maakte ik kennis met de vrouw van Godert Vos. Zij leek mij nogal
onbeduidend en haar uiterlijke charmes zijn ook niet overweldigend. Hem ontmoette
ik voor het eerst; hij maakte een goede indruk, een curieus mengsel van Vos'sen en
Van Nes'sen42.
Maar nu weer een eind aan mijn praatje.
[Postscriptum] Ik bedenk me daar [dat] ge ergens in Schotland zit, waar ik uw adres
niet weet. Zend dit epistel dus maar naar Berlijn.

41
42

1937 zonder vergoeding; en dat hij met ingang van 1 juni 1937 ontslag nam uit de
diplomatieke dienst (vergelijk noot 194).
Ter ere van koningin Wilhelmina in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 9 september
1933; zie ook De Vries, Herinneringen Heldring, 1050-1051.
G.W. de Vos van Steenwijk was een zoon van C. de Vos van Steenwijk en J.A.E. van Nes
van Meerkerk.
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4 H. Colijn in zijn werkkamer
Foto E. Salomon
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5 Jhr. A.C.D. de Graeff, getekend door de Hongaar O. Lázár
Foto ARA, Archief De Graeff
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11
Genève, 2 oktober 1933
Ik vernam van het departement dat ge in Den Haag zijt en aanstaanden vrijdag43 weer
denkt naar Berlijn terug te keeren. Als dat het geval is, zal ik me het genoegen moeten
ontzeggen ons beiden met een paar anderen aan mijn disch op het Lange Voorhout
te vereenigen. Het spijt mij ontzettend, want ik had er mij zoo zeer bijzonder op
verheugd.
Ik durf namelijk nog geen enkel plan te maken ten aanzien van mijn terugkeer
naar Holland. Feitelijk heb ik hier op het oogenblik niets meer te doen en zit duimen
te draaien. Uit verveling woon ik wel eens commissiezittingen bij, maar lang houd
ik het daar nooit uit. Het is te taai en de discussies zijn te onvruchtbaar. Ik heb echter
bij de Assemblée, zooals ge weet, een ontwerp-resolutie aanhangig gemaakt
betreffende de Duitsche vluchtelingen44. Vermoedelijk wordt dit ontwerp hedenmiddag
in de Assemblée, hopelijk zonder verdere discussie, naar de tweede commissie
verwezen. Maar al heb ik na eindelooze, op zich zelve wel interessante, besprekingen
met de leiders van tal van delegaties in de eerste vijf dagen van mijn aanwezigheid
hier de zekerheid dat de resolutie algemeen zal worden gesteund, en ook dat de
Duitschers geen principieele oppositie zullen voeren (Von Neurath verzekerde mij
dit uitdrukkelijk); geheel zeker van de houding der Duitschers ben ik in zooverre
niet, dat de mogelijkheid bestaat dat zij indirect zullen trachten de resolutie te laten
opbergen door zelve of door tusschenkomst van andere delegaties, die monomaan
zijn op het punt van bezuiniging, de financieele consequenties voor den Volkenbond
op den voorgrond te schuiven. Voor instemming met de resolutie zijn, daar zij niet
een maand vóór de Assemblée werd ingediend, twee derden der stemmen vereischt.
Zoolang er reden bestaat tot bezorgdheid dat het dien weg opgaat, durf ik niet best
weg. Ik wil door mijn vertrek niet den indruk maken dat ik zelf eigenlijk weinig aan
de resolutie hecht, en ik moet voorkomen dat men, bij eventueele mislukking van de
resolutie, mij verwijten kan dat ik haar in den steek heb gelaten en ervandoor ben
gegaan. Uit deze impasse zie ik nog geen uitweg.
A propos van Von Neurath, bij mijn laatste onderhoud met hem (donderdag
laatstleden45) bleek mij dat hij aanvankelijk zoo ontstemd was over ons plan,

43
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6 oktober 1933.
Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, bijlage 2, hoofdstuk III.9, bijlage 2. De Graeff deed
het voorstel om de kwestie van de joodse vluchtelingen uit Duitsland die in juni acuut
geworden was, met haar economische, financiële en sociale aspecten in behandeling te nemen.
Nadat zijn resolutie op 11 oktober in gewijzigde vorm aangenomen was, benoemde de
Volkenbondsraad een hoge commissaris die de hulp aan vluchtelingen zou coördineren. Zie
ook De Jong, Koninkrijk, I. 495-498.
Het gesprek met de Duitse minister van buitenlandse zaken had op 28 september plaats
(vergelijk Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik C, I, nr. 456, noten 1 en 4).
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omdat hij daarvan onkundig was gebleven en er hier door werd overrompeld. Hij
had van de Nederlandsche regeering een andere wijze van handelen verwacht. Ik
kon hem daarop aanstonds antwoorden, dat ik denzelfden dag waarop ik mijn
voornemens te Brussel, Parijs, Bern, Praag kenbaar maakte46, óók het Auswärtige
Amt te Berlijn heb laten inlichten. Hij bleek daarvan onkundig en was door mijne
mededeeling voldaan. Misschien kan het zijn nut hebben dat, als ge Von Neurath
eens spreekt, ge hem en passant dit nog eens herhaalt. Ik zou niet gaarne zien, dat
hij zou denken dat wij alles met de andere landen hadden bekokstoofd en Duitschland
voor een fait accompli hadden willen stellen.

12
Den Haag, 28 oktober 1933
Ik kan voor het oogenblik geen tijd vinden tot een meer uitvoerig schrijven. Veel
dank intusschen voor uwe brieven, die ik steeds zeer waardeer en voor mij van veel
nut zijn.
Deze regelen alleen om u doorslagen te zenden van de gisteren geparafeerde
regelingen inzake het transfermoratorium, welke ik zoo aanstonds met Zech zal
teekenen47. Het communiqué ondergaat op een paar ondergeschikte punten nog enkele
wijzigingen. Ik geloof dat wij over den afloop niet ontevreden mogen zijn. Hartelijk
hoop ik dat de onderhandelingen over het handelsverdrag mede tot een goed resultaat
zullen leiden. Maar dat zal wel nog meer voeten in de aarde hebben.
Verder sluit ik hierin drie brieven, van mevrouw Keun een en van een zekere
mevrouw Van Koppen twee, over het bewuste feestje te Berlijn48, dat gelukkig niet
het karakter van een Oranjebetooging zal dragen. Mag ik die brieven, welke ik van
Schmidt ontving, per ommegaande terug hebben. Ik moet ze hem terugzenden.
[Postscriptum] Het is razend druk tegenwoordig, nu ook de Kamer mijn tijd
opvorderen gaat.
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BZ, Archief dossiers A-194/287, brief van 18 september 1933.
Niet gepubliceerd, evenmin als de regeling van 31 augustus 1933, ARA, Archief ministerie
van financiën, generale thesaurie, inv. nr. 621, map 24. De Graeff zond beide protocollen
vertrouwelijk aan de Tweede Kamer toe.
Geen van deze brieven is aangetroffen; met het feest is waarschijnlijk een
Holland-Amerika-avond bedoeld (zie brief 13).
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13
Den Haag, 2 november 1933
Mijn kamerbewaarder49 heeft verzuimd mij hedenavond mijn portefeuille met stukken
te zenden. Ik maak daarvan gebruik om u eenige regelen te zenden, die ik u al lang
schuldig ben na uwe frequente en door mij steeds gewaardeerde brieven.
In de eerste plaats wilde ik u melden, dat ik naar aanleiding van uwe laatste brieven
kolonel Schmidt heb geschreven dat, en waarom, ik het ongewenscht acht dat Zijne
Koninklijke Hoogheid den bewusten Holland-Amerika-avond te Berlijn opluistert.
Mocht de prins daarvan niet aanstonds willen afzien, dan heb ik van Schmidt
gevorderd dat hij dadelijk na aankomst te Berlijn zich met u in verbinding stelt. Te
goeder tijd verneem ik gaarne of hij dat ook werkelijk gedaan heeft. Ik vrees en
voorzie dat hij het niet zal doen. Ge staat niet in den pas bij Zijne Koninklijke
Hoogheid en het gezantschap wordt daarom bij voorkeur gepasseerd en vermeden.
Ge kunt u er mede troosten, dat de prins zich onlangs tegenover Zech heeft uitgelaten
dat hij mij ‘haatte’, omdat ik hem heb dwars gezeten in de kwestie van de Willem
de Zwijger-viering te Dillenburg cum annexis. Zijne Koninklijke Hoogheid bezorgt
mij heel wat moeite en verveling. Ik zie nog aankomen dat ik er te eeniger tijd met
de koningin over moet spreken, hoe gaarne ik Hare Majesteit ook nieuwe
teleurstellingen in haar gemaal zou willen besparen. Haersma de With vertelde mij
weder ergerlijke dingen en van andere zijde vernam ik van hoogst bedenkelijke
financieele manipulaties. Ik voorzie te eeniger tijd een publiek schandaal. Het is zoo
innig jammer dat niemand aan het hof het aandurft Hare Majesteit voor te lichten,
uit angst voor een snauw uit den koninklijken mond. Ook van de nieuwe
opperkamerheer50 valt dit niet te verwachten. In den ministerraad verleden week heb
ik, in samenspanning met Van Schaik, de kwestie van het huwelijk van de prinses
aan de orde gesteld. Colijn zag er erg tegen op er de koningin over te spreken, maar
heeft toch op ons eenparig verlangen beloofd het te zullen doen.
Haersma de With heeft tenslotte Washington aanvaard, nadat ik hem had
uiteengezet dat, en waarom, ik voor zijn bezwaren niet uit den weg kon gaan.
Kattendijke kan nu naar Praag. Doude heeft mij - gelukkig - gisteren medegedeeld
dat hij nog wel tot ultimo 1935 wil blijven. Hijzelf heeft er overigens genoeg van,
maar Sophietje51 ziet er erg tegen op om en retraite te gaan, vooral als dat zou moeten
zijn in de richting van Nieuwersluis! Aan Sweerts zal ik nu spoedig eens schrijven,
dat het uur van scheiden voor hem geslagen heeft. Hij heeft echter verlof en zal zich
wel eens op het departement vertoonen; dan kan ik het hem mondeling zeggen. Verder
wil ik dien Quarles, die nu raad te Buenos Aires is en ook allerminst voldoet, zien
te loozen, als hij, gelijk ik vermoed,

49
50
51

J. van Onselen.
W.J. van Lynden.
S.F.M. Doude van Troostwijk-Taets van Amerongen.
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pensioengerechtigd is. Ook Van Heerdt deed ik aanzeggen dat hij disponibiliteit
krijgt zonder inkomsten. Die loopt nu al 2,5 jaar met ziekteverlof op vol traktement.
Als men de zooveel strakkere regelen in dergelijke gevallen in Indië kent, staat men
verbaasd over de lankmoedigheid waarmede hier non-valeurs zonder arbeid op kosten
van de schatkist worden onderhouden.
Ik verwacht dat ik de navolgende week wel de begrooting buitenlandsche zaken
in de Kamer te verdedigen zal krijgen. Het voorloopig verslag52 is niet belangrijk.
De volgende week komt het wetsontwerp voor onze deelneming in de leening aan
Oostenrijk aan de orde53. Als het een ongeprejudicieerde zaak gold, zou ik het ontwerp
niet hebben ingediend. Maar nu eenmaal in 1921 a gezegd is, moet b nu wel volgen.
Ik verwacht intusschen ernstige oppositie. Hetzelfde verwacht ik met betrekking tot
een eerstdaags in te dienen ontwerp tot aankoop van het huis van Swinderen. Ik heb
lang geaarzeld, maar geloof toch dat die aankoop, ook in de huidige omstandigheden,
verantwoord is. Spektakel zal er komen bij het wetsontwerp tot verbreeding van het
kanaal door Zuid-Beveland, waaraan de Kamer de geheele Belgische kwestie plus
de Rijnvaartacte-herziening heeft aangehaakt. Kalff zal het alleen verdedigen, maar
ik blijf bij de hand. Ik ben benieuwd hoe mij de aanraking met de Kamer bevallen
zal; erg verheugen doe ik er mij niet op. Aan de memorie van antwoord op het
voorloopig verslag (algemeene beschouwingen) hebben wij eergisteren gedokterd
in den ministerraad, 's morgens van 10-2 en 's avonds van 8 tot 1 uur! Het is een
wanhopig werk om met je tienen een stuk te redigeeren; fraaier wordt het er niet op54.
En in breedsprakigheid en afdwalingen wordt Colijn alleen door Slotemaker
overtroffen.
Fockema Andreae zal Starkenborgh te Groningen vervangen. Mijns inziens een
goede keuze, al is hij ongehuwd. Een tijd lang dreigde de benoeming van Cort van
der Linden jr., die echter mijns inziens voor een commissarispost geen papieren had.
Colijn pousseerde hem sterk, maar gelukkig heeft Cort van der Linden er ten slotte
zelf van afgezien, omdat hij bij dat poovere salaris geen eigen inkomsten kon voegen.
Echter, Groningers van standing schijnen er niet meer te zijn en in dat opzicht had
Cort van der Linden ook geen andere aanspraken dan dat zijn vader indertijd
hoogleeraar te Groningen was.
Weet ge ook een goed baantje voor Nederbragt, dien ik gaarne wil missen en die
zelf zich als chef economische en consulaire directie niet meer op zijn plaats gevoelt,
nu die positie, voor een deel ook door de schuld van Nederbragt zelf, wordt
gedeclasseerd. Colijn had zijn partijgenoot, maar zonder er mij in te kennen, een
gezantschapspost in uitzicht gesteld. Ik heb èn aan Colijn èn aan Nederbragt gezegd,
waarom ik daaraan niet kon denken. Op mijn beurt heb ik nu
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Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, bijlage 2, hoofdstuk III.7.
Ibidem, 274-281; zie voor de voorgeschiedenis Handelingen Tweede Kamer 1922-1923,
2308-2321.
Zie voor het resultaat: Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, bijlage 2, hoofdstuk I.4.
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Colijn gesuggereerd Nederbragt gelukkig te maken met een leerstoel aan de Vrije
[Universiteit] of met het hoofdredacteurschap van den Standaard. Maar daarvan wil
Colijn op zijn beurt niet weten! Hoe meer ik van de economische en consulaire
directie zie, hoe meer ik het gevoel heb dat deze afdeeling slecht functionneert. Ik
heb Doude laten uitpakken en die zat vol gerechtvaardige grieven. Op onderhandsch
verzoek van Carel Rappard heb ik eene correspondentie van de economische en
consulaire directie met Boekarest opgevraagd, die mij deed ergeren van zooveel
benepen bureaucratie.
Ik hoop eindelijk een chef voor den regeeringspersdienst te hebben gevonden in
den correspondent te Parijs van Handelsblad en Nieuwe Rotterdamsche Courant,
Voorbeytel. Ik liet hem overkomen en had een zeer goeden indruk van hem. Hij heeft
het in beraad genomen55. Pelt (Genève) heeft er definitief voor bedankt, nu zijn positie
daar èn financieel èn overigens zooveel verbeterd is.
Beucker Andreae is zeer verdrietig onder den dood van zijn vader; er schijnt een
groote band tusschen den zoo vitalen vader en den zoon te hebben bestaan. Beucker
Andreae blijft een mij zeer sympathiek man en ook in vele opzichten een uitnemend
ambtenaar, maar hij is zoo ongeloofelijk slordig, een slecht redacteur en weinig
systematisch werker. Een onderhoud met hem maakt mij doodmoe, omdat hij zich
zelf telkens in de rede valt. Maar ik kan het toch best met hem vinden, ook omdat
hij mij persoonlijk zoo gedevoueerd is. Van Kleffens is prima; wat die man verzet,
grenst aan het ongeloofelijke. Bovendien een aangename persoonlijkheid. François
is ook uitnemend, maar er moest van dien man meer partij worden getrokken. De
Volkenbond alléén vult, op enkele perioden van het jaar na, zijn dag niet. Snouck's
vele en goede qualiteiten, waaronder ook dat hij mij soms doet daveren van het lachen
om zijn gekke verhalen en voordracht, behoef ik u niet te beschrijven. Toch hoop ik
dat hij eens wat anders vindt. Hij heeft het departement niet in de hand en slechts
zelden bemerk ik, dat hij de stukken die hem passeeren, ook werkelijk nauwgezet
resumeert.
Maar nu genoeg. Ik hoorde vandaag van mevrouw Groeninx dat ge gaat bruiloft
vieren en het huis vol logé's krijgt. Zij verheugt er zich zéér op. Bezorg haar maar
een goeden tijd. Zij ligt me nog steeds nauw aan het hart.
Veel hartelijks aan Nini, bedank haar voor haar lieven brief.

14
Den Haag, 6 november 1933
Een enkel woord om u mede te deelen dat Zijne Koninklijke Hoogheid mij
telefoneerde dat hij, in verband met mijn brief aan kolonel Schmidt, had afgezien
van zijn voorgenomen deelneming aan den Holland-Amerika-avond te
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Tenslotte werd A.J. Lievegoed per 1 januari 1934 chef van de regeringspersdienst.
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Berlijn! en verder, dat de inspecteur Van Schaick wegens zedenmisdrijf dezer dagen
te Arnhem werd gearresteerd. Na uw bezoek had ik collega De Wilde op de over
Van Schaick loopende geruchten geattendeerd56, met verzoek zich met de politie te
Arnhem in verbinding te stellen. Met resultaat als boven!

15
Den Haag, 19 november 1933
Ik heb eigenlijk niets bijzonders te vertellen, maar mevrouw Dolly Groeninx vroeg
mij of ik geen brief voor u had mede te geven, en van dit vriendelijk, aanbod wil ik
gaarne gebruik maken.
Ge begrijpt dat ik mij opgelucht gevoel dat de behandeling van mijn begrooting
achter den rug is. Drie middagen achtereen zat ik in de Kamer van 1 tot 6 uur57. Ge
weet niet hoe doodelijk vermoeiend het is zoo lang achtereen onafgebroken en
ingespannen te moeten zitten luisteren, onderwijl notities te maken en nooit eens een
oogenblik van je stoel te kunnen opstaan om een praatje te maken, een sigaret te
rooken of een kop thee te gaan drinken, wat de leden wèl kunnen doen. Ik had in
zooverre veine, dat ik donderdagmiddag eerst tegen kwart voor zessen aan het woord
kwam, met een enkel woord tot inleiding van mijn rede kon volstaan en zoodoende
vrijdagmorgen op het departement kon gebruiken om de stof wat te sorteeren en te
rangschikken en in enkele punten een schema voor mijn rede te maken. Alles is best
verloopen, maar de voldoening die ik daarover had, werd vrijwel geheel overschaduwd
door het ellendige incident-Vliegen58, waarover de couranten u reeds hebben ingelicht.
Met volle overtuiging had ik hem tot het laatste oogenblik de hand boven het hoofd
gehouden en mijn uiteenzetting gaf, behalve bij Van Dijk en Duymaer van Twist,
vrijwel algemeene bevrediging, toen Vliegen zelf, geheel onnoodig, sterk geprikkeld
door grove interrupties van dien onmogelijken Duymaer van Twist, zich liet verleiden
tot hartstochtelijke en uiterst onbehoorlijke uitlatingen. Er ontstond een geweldig
rumoer in de Kamer en om de regeeringstafel. Ik moest toen wel
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BZ, Archief dossiers A-194/33a Uitv., brief van 25 oktober 1933. Van Limburg Stirum had
op 19 oktober gerapporteerd over ‘talrijke en ernstige klachten’ van Nederlanders in Duitsland
aan het adres van Van Schaick.
16-18 november 1933; zie Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, 380-388, 400-417 en
446-456.
De sociaal-democraat Vliegen had op 14 februari 1933 ontslag gevraagd als lid van de
degelatie naar de ontwapeningsconferentie, omdat hij het bombardement op de Zeven
Provinciën onverenigbaar vond met het Nederlandse voorstel om ieder luchtbombardement
te verbieden. Beelaerts van Blokland nam geen beslissing over de ontslagaanvrage (KDC,
Archief RK Staatspartij, inv. nr. 153). De Graeff verzocht Vliegen op 19 september het
lidmaatschap van de delegatie te hervatten, wat deze aannam. In verband met het Kamerdebat
verleende De Graeff Vliegen alsnog ontslag.
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mijn handen van Vliegen aftrekken. Het ging mij erg aan het hart en ik heb er nog
leed over. Hoe is het mogelijk dat een bejaard man als Vliegen, een door en door
fatsoenlijk, gematigd en redelijk man, die vrijwel de algemeene sympathie van de
Kamer heeft, zóó zijn zelfbeheersching kon verliezen en zóó zijn eigen ruiten
ingooien. Men zegt mij dat het voor mij een politiek fortuintje was, omdat ik nu door
eigen schuld van Vliegen van deze epineuze zaak af ben en er ook in de Eerste Kamer
geen last meer van zal hebben, maar ik ben nog niet voldoende verpolitiekt om mij
daarmede te troosten.
Het sociale leven is dit jaar hier al vrij vroeg begonnen. Wij gaven ons eerste diner
7 dezer en er volgen er nog twee deze en twee in de volgende maand. Het huis prêteert
zich wel bijzonder voor dergelijke ontvangsten en bij kunstlicht maken de salon's
een goed effect. Het trof ook velen der gasten dat een huis er zoo veel genoegelijker
uitziet als het bewoond is, dan vroeger toen het door de Beelaerts'en alleen als
receptiehuis werd gebruikt. Het ligt maar aan kleinigheden, maar het maakt een groot
verschil. Mijn kind heeft, als zeg ik het zelf, alleraardigst de rol van gastvrouw
vervuld. Zij heeft zooveel gemak, spreekt haar talen zoo goed en is zoo gewoon en
eenvoudig, zonder eenige pretenties. Ik ben echt trots op haar. Prettig vind ik ook
dat, al is ‘uitgaan’ nu niet iets dat in haar lijn ligt, zij zich op diners erg goed amuseert
en er genoegen in vindt allerlei interessante menschen te ontmoeten. Vrijdagavond
aten wij bij de Beelaerts'en. Het treft mij telkens zóó slecht en moe hij er uit ziet; hij
heeft een klein gezichtje gekregen en is zoo stil. Ik maak mij zorgen dat hij niet in
een goed vel steekt en er te eeniger tijd wel eens een catastrophe zou kunnen gebeuren.
Uit den Raad van State hoor ik ook, dat hij er niet altijd bij is en geen vaste leiding
geeft. Maar dáár vergelijkt men hem wellicht te veel met Lex Lynden.
Je élèves Van Weede en Visser zijn druk aan de studie; ik hoop zéér je Van Weede
terug te zenden na zijn examen59. Ik zit met een moeielijk geval met betrekking tot
Van Vredenburch die, méér dan beschonken, bij Zeist een man heeft doodgereden,
zich daarbij hoogst onbehoorlijk tegen het publiek heeft gedragen en verzet tegen
de politie pleegde, zoodat hij een nacht en dag in het arrestantenhok moest
doorbrengen. Ik voorzie de mogelijkheid dat ik hem niet in den dienst kan handhaven.
Het feit staat trouwens niet op zich zelf; ik hoor dat hij een zeer ongebonden leven
leidt, vaak zich aan drank te buiten gaat, nachtbraakt en zijn vrouw, die er
doodongelukkig onder is, volkomen verwaarloost.
Kattendijke draag ik voor voor Praag. Doude blijft nog tot eind 1935, maar is
bereid heen te gaan als ik dat wenschelijk vind, hetgeen het geval niet is. Sweerts
zal ik nu maar eens aanporren om zijn ontslag te vragen.
Ik hoor van terzijde, dat mijn brief aan Zech over onze houding ten aanzien
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Voor gezantschapssecretaris der tweede klasse; als zodanig bleef Van Weede tot april 1935
in Berlijn werken.
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van de nazi's hier60 - ik liet er u afschrift van geven - groote ontsteltenis op de legatie
heeft gemaakt. Er staat echter niet meer of minder in dan ik mondeling Zech bij
herhaling heb gezegd. De brief was trouwens een uitvloeisel van een verzoek van
Zech zelf, die zich daarmede tegenover Berlijn wilde wapenen tegen verwijten dat
hij onvoldoende voor de belangen der nazi's opkwam. Daarvoor had hij een stellige
uiteenzetting van het standpunt van de regeering noodig.
Nu weer genoeg.

16
Den Haag, 26 november 1933
Dank voor uwe laatste brieven. Naar aanleiding daarvan had ik aanstonds een
onderhoud met Repelaer, - - -61. Naar aanleiding van mijn gesprek met Repelaer heb
ik nu Trip gevraagd, of hij mij misschien eenige gegevens over de loopende wissels
van den prins kan bezorgen. Als wij positieve gegevens hebben, kan Hare Majesteit
gewaarschuwd worden. - - -62
Van hier overigens niet veel nieuws. Ik voel mij als een kind opgelucht, nu mijn
begrooting achter den rug ligt. Het wetsontwerp tot aankoop van het huis van Van
Swinderen is bij de Kamer aangeland. Ik ben zeer benieuwd naar het voorloopig
verslag en voorzie ernstige oppositie. Sterk staat het voorstel niet, maar ik zal mijn
best doen het erdoor te krijgen. De memorie van antwoord inzake het kanaal
Zuid-Beveland gaat dezer dagen uit63. Kalff en ik stelden dit gezamenlijk op en
eerstgenoemde zal het verdedigen. Hij speelt het met de Kamer wel klaar, denk ik.
In het kabinet telkens teekenen van disharmonie. Het kan nauwelijks anders.
Verschuur, een buitengewoon begaafd en werkzaam man, is ongeschikt voor
teamwork en duldt geen curateele en bovenmeesterschap, zooals hij het noemt, van
Colijn. Laatstgenoemde vind ik al lang niet best. Hij maakt een vermoeiden indruk
en is niet meer de Colijn van zes maanden geleden.

60
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In de brief van 15 november 1933 (ARA, Archief Marchant, inv. nr. 507) maakte De Graeff,
na overleg met minister Van Schaik, duidelijk dat politieke organisaties en politieke acties
van vreemdelingen in Nederland verboden waren. Zie ook De Jong, Koninkrijk, I, 565-566
en Lademacher, ‘Die Niederlande und Belgien’, 654-657. Op organisaties van Duitsers in
Nederland betrekking hebbende documenten, afkomstig uit het Archief van het Auswärtige
Amt. zijn als FO/SD-fotokopieën aanwezig in het RIOD.
Geschrapt zijn achttien regels met informatie over de financiën van prins Hendrik.
Geschrapt zijn twintig regels met informatie over de financiën van prins Hendrik.
Dit gebeurde tenslotte op 5 januari 1934, in ongewijzigde vorm. Handelingen Tweede Kamer
1933-1934, bijlage 102.2; zie ook brief 17.
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Maar genoeg voor ditmaal. Wilt ge inliggend briefje aan uwe logée64 geven?
[Postscriptum] Ik schreef Sweerts een boterbriefje65. Het gaat werkelijk niet meer.

17
Den Haag, 3 december 1933
Ik heb zooeven een ijskouden noord-oosten wind en vriestemperatuur getrotseerd
door, om tenminste eenige beweging te hebben, beide vijvers in het Bosch om te
loopen, maar ik ben verkleumd thuisgekomen. Het zal te Berlijn nog wel erger zijn,
vrees ik voor u allen. Als mijn stijve vingers mij niet begeven, wil ik trachten een
paar woorden te schrijven. Ik vlei mij dat ik toch altijd nog wel iets duidelijker schrift
heb dan gij!
Ik heb voor mij liggen uw brief van 28 november, maar daarvóór en daarna ontving
ik nog andere epistels van uwe hand, die tot mijn spijt op het departement liggen.
Een daarvan handelde over onbehoorlijkheden - om het zacht uit te drukken - van
Zijne Koninklijke Hoogheid. Ik sprak daarover en over de geheele positie van den
prins omstandig met Colijn; beiden zijn wij het erover eens, dat het zóó niet langer
gaat, maar wij willen nog even wachten, omdat de mogelijkheid bestaat dat wij
eerlang over positieve feiten beschikken, welke demarches bij Hare Majesteit kunnen
rechtvaardigen. Trip, die momenteel geen gegevens over loopende wissels heeft, ligt
op den loer en Repelaer eveneens. Konden wij hem onder curateele krijgen, dan
zouden wij al wat verder zijn, maar afdoende zou het niet zijn, omdat òf de koningin
òf de prinses toch zouden betalen.
Ik liet u afschrift zenden van den brief van Zech66, in opdracht van zijn regeering
geschreven, over onze houding tegenover nazi's hier te lande. Ik ben voorshands van
meening (wacht eerst uw antwoord en wil er daarna in den ministerraad, althans met
Van Schaik, over overleggen), dat op dien brief maar één kort antwoord past, namelijk
dat wij ons absolute vrijheid van handelen moeten voorbehouden en met een vreemde
regeering niet in gedachtenwisseling kunnen treden over hetgeen wij in ons land voor
openbare orde en rust noodig achten. Sinds mijn brief aan Zech van 15 november is
intusschen wel eenige
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A.C. Groeninx van Zoelen-van der Goes.
ARA. Archief ministerie van buitenlandse zaken, Directie kabinet en protocol, diplomatieke
dienst 1934, dossier D 14. De Graeff deed op 25 november 1933 een beroep op de gezant te
Stockholm, A.M.D. Sweerts de Landas Wyborgh, om plaats te maken voor een jongere
diplomaat.
Defensie, Archief algemeen hoofdkwartier, sectie III A, GG 5, nr. 319, brief van 1 december
1933; zie ook Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik C, II, nr. 110.
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wijziging in de situatie gekomen, nu sedert ook formeel en officieel Duitsche regeering
en nazi-leiding zich vereenzelvigd hebben. Vervelend is dat Van Schaik in deze zoo
weifelend is. Eerst was hij de booze man dien ik telkens remmen moest, en nu laat
hij mij in den steek. Die bewuste brief van 15 november, dien ik van het eerste tot
het laatste woord persoonlijk stelde, zond ik Van Schaik in concept toe en hij
vereenigde er zich ten volle mede. Op 20 november schreef Van Schaik mij echter
een brief67, waarin hij een zeer sterke mitigatie van onze houding aanbeveelt, alsof
mijn brief van 15 november eenvoudig niet bestond. Ik heb er hem over aangesproken,
en toen zeide hij mij dat die brief van 20 november van de betrokken afdeeling van
zijn departement was, dat hij dien in de begrootingsdrukte maar vluchtig had gelezen
vóór hij hem teekende, en dat ik dat epistel maar als ongeschreven moest beschouwen.
Nu schrijft hij mij gisteren weder dat, nu ik met zijn brief van 20 november niet
accoord kon gaan en mij op het standpunt van mijn brief van 15 november bleef
stellen, ik maar beslissen moest over de uitleiding van een aantal Duitsche nazileiders,
onder wie een zekere Hauptmann Witte, de vertrouwensman van Zech! Op die manier
komen wij er nooit uit. Ik verheug er mij bij voorbaat op u tusschen Kerstmis en
nieuwjaar hier te mogen zien, maar het is best mogelijk dat ik u in verband met die
nazi-affaire vraag om eerder te komen.
De onderhandelingen over het handelsverdrag68 loopen vlot en ik heb den indruk
dat wij méér bereiken dat gedacht was. Maar nu hebben dezer dagen de Duitschers
roet in het eten gegooid door op het laatste moment eene verlenging van de
credietovereenkomst-Kreuter69 in het geding te brengen en als voorwaarde te stellen
voor de parafeering van de op het stuk van het handelsverdrag reeds gemaakte
afspraken. Wij treden hierin niet. Eventueel willen wij begin 1934 wel eens over
verlenging van het crediet praten (ook al omdat wij bij liquidatie binnen den normalen
tijd vermoedelijk toch ons goede geld niet terug zouden krijgen), maar dàn buiten
verband met het handelsverdrag en tegen nieuwe compensaties van Duitsche zijde,
in het bijzonder met betrekking tot de afneming door Duitschland van onze koloniale
producten. Aldus werd gisteren in de zoogenaamde economische commissie uit den
ministerraad besloten. Daaraan ging vooraf een conferentie met Ter Meulen, met het
oog op zijn besprekingen deze week met Schacht over verlenging van de scripregeling.
Voorloopig zullen dit slechts besprekingen zijn tusschen Schacht en bankiers, waar
de regeering buiten staat, maar het was toch goed dat Ter Meulen wist welk standpunt
de regeering inneemt, en dat is dat wij geen genoegen nemen met een scripregeling
van mindere waarde dan de overeenkomst van kort geleden70, en
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Niet aangetroffen, evenmin als diens brief van 2 december 1933.
Deze onderhandelingen tussen delegaties onder leiding van Hirschfeld en Köhler zouden
uitmonden in een handelsovereenkomst van 15 december 1933. Handelingen Tweede Kamer
1934-1935, bijlage 373.4. Zie verder brief 18.
Het douane- en kredietverdrag van 27 april 1933. Staatsblad 1934, nr. 18.
28 oktober 1933 (zie noot 47).
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integendeel verlangen dat die scripregeling zich opwaarts zal bewegen, zoodat wij
ten slotte zonder bijzondere compensaties onze 100% krijgen.
Wat de inwendige politiek aangaat, staan wij voor een uiterst moeielijke situatie.
Het is vrijwel zeker dat Colijn in de Kamer geen meerderheid zal vinden voor zijn
ontwerp inzake de korting op Indische pensioenen71. De roomschen zijn er voor 2/3
tegen, de christelijk-historischen voor de helft, verder de socialisten en bloc, de
communisten, de Kersten-groep, Westerman en een deel der liberalen72. Ik was
verleden woensdag73 in den Kamer toevallig; er heerschte een benauwende spanning
en een politiek zeer geladen atmosfeer. De rede van Aalberse was al heel kras, maar
de ‘politiek’ lag er te dik op. Voor Aalberse is het een politiek fortuintje, dat hij
Colijn de voet dwars kan zetten met betrekking tot een ontwerp dat op zich zelf
geenerlei politiek karakter heeft. In dat opzicht was de rede van De Geer veel
zuiverder; die man spreekt ongeloofelijk goed. Beschaafd, zakelijk en overtuigend.
Colijn vond alleen steun bij Van Boetzelaer, die eenige zalvende woorden sprak, en
bij Rutgers, die als his masters voice fungeerde. Ik hoor dat woensdag Joekes namens
zijn groep er vóór zal spreken, maar zelfs met dien steun haalt het ontwerp geen
meerderheid. Ge hebt geen idee, hoe nerveus de ‘sterke man’ Colijn er onder is en
hoe moedeloos. Hij denkt ernstig de portefeuille-, zelfs de kabinetsquaestie, te stellen
en spreekt over Kamerontbinding. Gisteren heb ik nog een uur met Colijn erover
gepraat, maar zonder dat dat veel uithaalde. Hij is onder één hoedje te vangen en
voelt het als een persoonlijk échec en als een grove aantasting van zijn prestige in
de Kamer en in het land, dat hij mijns inziens altijd overschat heeft. Dat prestige was
er tijdens en voor de verkiezingen, maar als men een half jaar verder is, komen de
zuiver ‘politieke’ roerselen in de Kamer toch weer boven.
Wij zullen dinsdag74 den geheelen ministerraad aan eene bespreking van de situatie
en de vaststelling van een gedragslijn voor aanstaanden woensdag wijden. Mijn
voorloopig gevoelen is dat het onverantwoord zou zijn tegenover het land, als wij
nu - en dat nog wel naar aanleiding van een ontwerp waartegen alleen juridische,
sociale, humanitaire enzovoort, doch geen politieke bezwaren bestaan - onze
portefeuilles neerlegden. En Kamerontbinding schijnt mij nòg minder verantwoord.
Wij mogen in deze tijden niet opnieuw het land in beroering brengen door
verkiezingen en, afgescheiden daarvan, zouden die verkiezingen ons nog verder van
huis brengen. Het aureool van Colijn als de ‘sterke
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Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, bijlage 202. Zie voor de redevoeringen van Aalberse
tot en met Rutgers, ibidem, 814-826 en voor die van Joekes, ibidem, 838-840. Gewijzigd
door amendementen van Joekes en Bierema, werd het wetsontwerp op 7 december door de
Tweede Kamer aanvaard met 56 tegen 33 stemmen.
Deze fracties telden respectievelijk 28, 10, 22, 4, 3, 1 en 7 leden.
29 november 1933, toen de begroting van het departement van economische zaken aan de
orde was.
5 december 1933.
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man’ is al aanzienlijk verbleekt en voor de fascisten, die hier geweldig in aantal en
overmoed toenemen, zouden verkiezingen koren op den molen zijn. Mijn advies zou
zijn dat Colijn het ontwerp, vóórdat het tot stemming komt, ter nadere overweging
terugneemt. Ook dat beteekent een échec, maar dit is in zijn consequenties mijns
inziens veel minder erg dan een kabinetscrisis of Kamerontbinding.
Dat Colijn met al zijn zeldzame kwaliteiten niet de man is waarvoor men hem
aanziet, is voor mij, die hem al zoo lang en van zoo nabij ken, geen verrassing. Voor
anderen wèl. Zoo hebben Kalff en ik de memorie van antwoord inzake het
Zuid-Beveland-kanaal beleefdheidshalve aan Colijn ter lezing gezonden. Die memorie,
die Kalff en ik samen hadden opgesteld, kregen wij terug met de kantteekening van
Colijn ‘een voortreffelijk stuk; ik dacht niet dat de zaak zóó sterk stond’. Twee dagen
later ontvangt Colijn De Savornin Lohman, Bongaerts en Schilthuis als
vertegenwoordigers van het zoogenaamde ‘Nederlandsche front’75 en kreeg Kalff
van Colijn daarna de boodschap, dat in de memorie eene door hem reeds geredigeerde
passage moest worden ingelascht, dat de voorgenomen verbreeding eerst zou worden
uitgevoerd nadat compensaties van België zouden zijn verkregen. Daarmee
denatureerde hij den geheelen opzet van de memorie van antwoord, die zich strak
op het standpunt stelde dat tusschen de voorgenomen verkeersverbetering en de
zoogenaamde Belgische quaestie niet het minst verband bestaat, en bederft hij verder
voor mij de mogelijkheid om voor die quaestie als quaestie op zich zelve een
behoorlijke oplossing te vinden. Kalff en ik hebben ons dan ook vierkant tegen de
door Colijn gewenschte inlassching verzet en daarmede is de zaak voor het oogenblik
op het doode punt.
Maskens is mij na de behandeling van buitenlandsche zaken in de Kamer komen
vragen76, of hij inderdaad uit mijn memorie van antwoord en mijne Kamerrede goed
begrepen had, dat wij open waren voor hervatting van de besprekingen. Hij noemde
mijn standpunt zoo ‘conciliant’. Ik heb hem geantwoord dat wij geen aanleiding of
behoefte hadden om onderhandelingen te heropenen, maar dat wij ontvankelijk waren
voor Belgische voorstellen, mits deze bleven binnen de, Maskens bekende, grenzen.
Daarop zijn gevolgd de redevoeringen van Hymans en Van Cauwelaert in de Belgische
Kamer77, waarin deze het voor mij
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De Nederlandse federatie inzake een Belgisch-Nederlandse overeenkomst was een
samenwerkingsverband van tegenstanders van het ontwerp-Belgisch-Nederlands verdrag
van februari 1932, met een bredere samenstelling dan de Nationale Unie, die al lang ageerde
tegen toenadering tot België op waterstaatkundig en politiek gebied.
Zowel De Graeff als de Belgische gezantschapsraad Van Iseghem rapporteerden op 20
november over dit gesprek. BZ, Archief gezantschap Brussel, dossier IV A, en Brussel, BZ,
Archief algemene reeks Pays-Bas, dossier 830.
Op 29 november-1 december 1933; gezant A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
rapporteerde daarover op 2 december. ARA, Archief ministerie van buitenlandse zaken,
Directie kabinet en protocol, gezantschapsrapporten, nr. 143.
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hebben opgenomen tegen misvattingen te mijnen aanzien in de Belgische pers. Ik
verwacht dus dat wij spoedig van België wat zullen hooren, maar dan moet Colijn
de zaak niet bederven ten aanzien van de Zuid-Bevelandsche kwestie.
Zoo zou ik nog wel wat kunnen doorgaan, maar ik schreef al onbescheiden lang
en ik zie u in ieder geval deze maand. Veel hartelijks aan Nini en uwe verdere
huisgenooten, voor zoover nog aanwezig.
[Postscriptum] Stuur mevrouw Dolly78 s'il vous plaît tijdig uit Berlijn weg. Zij moet
vrijdag bij mij eten.

18
Den Haag, 12 december 1933
Dank voor uwe laatste brieven. Ik heb met Zech gisteren gesproken over de
chantagepoging van Zijne Koninklijke Hoogheid. Hij zou het Auswärtige Amt
inlichten in den gewenschten zin. Ook Zech bleek van de ‘unsaubere’ financieele
manipulaties van den prins vrijwel volkomen op de hoogte. Ik heb verder ook Colijn
met alles in kennis gesteld en hoop dezer dagen een onderhoud met hem te hebben,
mede in verband met een gesprek dat ik enkele dagen geleden had met de
koningin-moeder79, die mij hare groote bezorgdheid vertelde over het gedrag enzovoort
van haar schoonzoon. Ik had diep medelijden met de oude vrouw.
Het handelsverdrag is dezer dagen geparafeerd en wordt binnen enkele dagen in
den vorm geteekend. Met betrekking tot eene verlenging van de crediet-overeenkomst
hebben wij ons dezerzijds op het standpunt gesteld: 1o dat het voorstel daartoe van
Duitsche zijde te laat was gedaan om het nog in samenhang met het handelsverdrag
in beschouwing te kunnen nemen, en 2o dat bij dit verdrag een evenwicht was bereikt
tusschen wederzijdsche belangen en dat evenwicht weder verstoord zou worden,
indien bovendien onzerzijds een verlenging van het crediet werd aangeboden, en 3o
dat over die verlenging begin 1934 nader gepraat kon worden, doch alleen dan met
vrucht, indien van Duitsche zijde voor die concessie onzerzijds nieuwe compensaties
werden gegeven, hetzij met betrekking tot de afneming van koloniale producten,
hetzij bij de onderhandelingen over verlenging van het handelsverdrag na ultimo
1934.
Hoe het Duitsche standpunt ten deze is, zal u blijken uit bijgaande Erklärung met
het daarop dezerzijds te geven antwoord80.
Dat de kwestie der credietverlenging de onderhandelingen over de verlenging van
het nu gesloten verdrag zal bemoeilijken, geef ik gaarne toe, maar ik zie
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A.C. Groeninx van Zoelen-van der Goes.
Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont.
BZ, Archief directie economische zaken, dossier 87 Duitsland. Geen van beide verklaringen
is gepubliceerd. Een volledige documentatie over de regelingen van 15 december 1933
bevindt zich in EZ, Collectie Hirschfeld.
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niet aanstonds in, dat wij dan in een zwakkere positie zullen zijn, gegeven het feit
dat Duitschland ons niet minder noodig heeft dan omgekeerd. Dat de verlenging van
het crediet in feite onzerzijds geen concessie van beteekenis is, gelet op de onzekerheid
of, en hoeveel, wij van ons geld bij opzegging terug zouden krijgen (als Schacht er
zijn vingers tusschen steekt, krijgen wij niets), maar tegenover de Duitschers moest
die verlenging toch als een reëele gunst onzerzijds worden voorgesteld.
De rapporten van Patijn vestigen sterk den indruk, dat geen gevaar dreigt voor een
uittreding van Italië uit den Volkenbond. Mussolini heeft zeer waarschijnlijk
bijbedoelingen.
Over de nazi's hier praten wij dan gaarne 28 dezer. Gaarne eerst wij samen en dan
gedrieën, met Van Schaik. Ik zal er hem vast op voorbereiden. Aan Zech zeide ik
reeds dat, zooals ik er nu over dacht, hem vermoedelijk geen antwoord zou kunnen
worden gegeven, indien antwoord überhaupt noodig mocht zijn, anders dan dat wij
zelve moeten beoordeelen, wat wij voor rust en orde hier noodig achten, en geen
inmenging ten deze van een vreemde regeering kunnen toelaten81. In geen geval - zo
zeide ik Zech - kunt ge verwachten dat wij na den boozen brief dadelijk in onze
schulp zouden kruipen. Zech zelf begreep dit best.
Ik merk daar dat ik van de gewisselde stukken betreffende het crediet geen
dubbel-exemplaren heb, behalve één. De rest volgt spoedigst, mogelijk nog met
enkele aanteekeningen van Ries.

19
Den Haag, 13 december 1933
Zooals ge weet, ligt het in mijne bedoeling dat vanwege uw gezantschap deelgenomen
[zal] worden aan de voorgenomen interdepartementale bespreking over de positie
van Nederlandsche arbeiders in Duitschland en, in verband met het aanhangige
wetsontwerp82, van Duitsche arbeiders hier (zie slot uw schrijven van 2 dezer83).
Wilt ge zelf bij die bespreking zijn, dan zal ik dr. Slotemaker voorstellen haar te
houden op 28 of 29 dezer. Het schijnt mij echter niet noodig dat gij zelf aan de
bespreking deelneemt; De Vos kan dat even goed doen, schijnt mij.
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De Graeff telegrafeerde op 4 januari 1934 aan Van Limburg Stirum, dat de ministerraad
vasthield aan zijn brief van 15 november 1933 (zie noot 60) en dat de brief van Zech voorlopig
niet beantwoord zou worden.
Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, bijlage 268, betreffende het verrichten van arbeid
in loondienst door vreemdelingen.
ARA, Archief Arbeidsbemiddeling, inv. nr. 111.7. Hierin bevinden zich ook de notulen van
de interdepartementale bespreking van 29 december 1933, die consul-generaal Wolff namens
het gezantschap in Berlijn bijgewoond heeft.
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Meld mij even per ommegaande wat ge wilt. Ik vrees dat, als ge ook aan deze
bespreking deelneemt, ge voor den korten tijd dien ge hier zult zijn, te bezet zult zijn.

20
Den Haag, 31 december 1933
Veel dank voor uw briefje van hedenmorgen. Het heeft mijn dochter en mij erg
gespeten uw bezoek gisteren te hebben gemist, maar de knecht84 heeft doorloopend
consigne om ‘niet thuis’ te geven en het was mijn verzuim, dat ik hem niet tijdig
gezegd had dat ge mogelijk komen zoudt en voor u geen belet was! Zoo gaarne had
ik u nog even gezien.
De kwestie betreffende Zijne Koninklijke Hoogheid verloopt niet aangenaam. Ik
sprak vrijdag laatstleden85 Van Tets - - -86.
Dien vrijdagavond laat kreeg ik telefoon van het paleis van de koningin-moeder,
- - -87. Op raad van de koningin-moeder heb ik toen Colijn ingelicht en zijne
tusschenkomst ingeroepen. - - -88 Colijn wilde wèl Zijne Koninklijke Hoogheid bij
zich laten komen vóór zijn vertrek (hij gaat, naar ik hoorde, eerst naar St. Moritz en
dan naar Berlijn), maar Colijn had bezwaren welke ik moest billijken, om nu nog
Hare Majesteit zelve te adieeren, aan de vooravond van hare reis89. Hij zou dit na
terugkeer doen (als hij het doet, want Colijn is geen held als het betreft bespreking
met Hare Majesteit van zaken welke haar niet aangenaam zijn). Ik heb nu ernstig
overwogen, wil dit ook nog met Colijn bespreken, of niet nu reeds den prins kan
worden verboden de grenzen te overschrijden, maar het schijnt mij moeielijk dit te
doen buiten voorkennis van Hare Majesteit.
Het eind van het lied is dus dat alles blijft zooals het is, dat de prins en Schmidt
triumfeeren en dat ik een veeg uit de pan heb gehad! Het laatste vind ik het minst
ernstige, al betreur ik het dat de werkelijk uitnemende verhouding tusschen Hare
Majesteit en mij sinds mijn huidig ambt nu wel stroever zal zijn geworden. Ik zal
dat morgen op de nieuwjaarsontvangsten wel ondervinden.
Nogmaals het beste voor u beiden in 1934.
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Een zekere Eilers.
29 december 1933.
Geschrapt zijn negenentwintig regels betreffende een verschil van mening tussen De Graeff
en koningin Wilhelmina over de behandeling van een financiële transactie van prins Hendrik.
Geschrapt zijn elf regels over een gesprek van prinses Emma met De Graeff op 30 december
over dezelfde kwestie.
Geschrapt zijn zes regels over de redenen van prinses Emma voor haar advies.
Koningin Wilhelmina vertrok op 2 januari 1934 naar haar Zwitserse vakantieoord.
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21
Den Haag, 2 januari 1934
Naar aanleiding van uwe mededeelingen ter zake heb ik de kwestie-Schrikker90 in
de stukken nagegaan. Ik kon daarin niets vinden dat wijst op eene minder welwillende
behandeling. Bij de beëindiging van zijn laatste werkzaamstelling was hij van februari
anno passato ‘met verlof’ in afwachting van eene nieuwe bestemming. Daar fondsen
ontbreken om hem opnieuw uit te zenden en het ook onmogelijk was gebleken hem
hier op eenigerlei wijze werkzaam te stellen, werd een Koninklijk Besluit uitgelokt
om hem ‘ter beschikking te stellen’ op 2/3 van zijn laatstgenoten jaarwedde. Volgens
Snouck is dit een geheel normaal verloop van zaken en zit er verder niets achter.
Ten vervolge op mijn brief van verleden zondag kan ik u nog mededeelen, dat
Colijn morgen (woensdag) een onderhoud met Zijne Koninklijke Hoogheid zou
hebben. Dat onderhoud was eerst op heden bepaald, maar Tets had namens Hare
Majesteit aan Colijn verzocht het een dag uit te stellen, omdat heden een onderhoud
tusschen beide echtgenooten zou plaatsvinden! De mededeeling ter zake in den
ministerraad ontlokte Marchant de opmerking, dat het in een koninklijke familie toch
anders toegaat dan in een gewoon gezin. Want bij hem (Marchant) was het gebruik
dat, als hij wat op zijn kerfstok had, zijn vrouw bij den opgang naar de slaapetage
tegen hem zeide: ‘Ventje, kom eerst eens bij mij. Ik heb wat met je te bepraten’!!
Hij, Marchant, gebruikte niet zijn secretaris-generaal om voor een dergelijk onderhoud
met zijn echtgenoote dag en uur te bepalen.

22
Den Haag, 4 januari 1934
De kwestie-Crommelin91 komt in orde. Heden ging nog een telegram aan Lorentz
uit, waarbij hem verschillende oplossingen ter keuze zijn aangeboden welke
Crommelin de standing verleenen welke hij behoeft. De zaak zou al eerder
bevredigend zijn geregeld, als Lorentz wat handiger en bevattelijker ware geweest.
Ten aanzien van de affaire Zijne Koninklijke Hoogheid moet ik aannemen. ook
blijkens mij nader door Van Tets gedane mededeelingen, dat Hare Majesteit
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De consul A.J. Schrikker was per 1 november 1933 ter beschikking gesteld; met ingang van
1 april 1935 zou hij weer in actieve dienst komen.
ARA. Archief ministerie van buitenlandse zaken. Directie kabinet en protocol. diplomatieke
dienst 1933, dossier D 37, telegram. Het ging om de titel van H. van Wickevoort Crommelin,
die als secretaris voor handelszaken op het gezantschap te Pretoria werkte. Het ministerie
van buitenlandse zaken liet de gezant H.A. Lorentz weten dat het geen bezwaar had tegen
de titel ‘secretaris van het gezantschap’.
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nu volledig en juist is ingelicht. Nog even vóór haar vertrek had Hare Majesteit een
lang onderhoud met Tets (den ‘raadsman’, die zij in haar gesprek met Schmidt op
het oog had) en het resultaat van dat onderhoud was onder meer een boodschap van
Hare Majesteit aan mij, dat zij haar verwijt dat ik mij gemengd zou hebben in
‘persoonlijke zaken’ van Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoogheid, gaarne
terugnam. In dit opzicht is dus de vrede weer geteekend.
Verder heeft Hare Majesteit Colijn opgedragen niet Zijne Koninklijke Hoogheid
te laten komen, omdat dat toch niet helpen zou, maar Schmidt en dezen duchtig de
ooren te wasschen. Ten slotte liet Hare Majesteit mij suggereeren, dat ik den prins
zijn bezoek aan Berlijn deze maand, en voorloopig ook verdere bezoeken aan dat
stadje, zou verbieden. Ik mocht daarbij echter niet vermelden dat dit verbod uit het
brein van Hare Majesteit kwam, en moest met mijn aanzegging wachten tot nà het
vertrek van Hare Majesteit! Ge begrijpt hoe gaarne ik aan die suggestie gevolg zal
geven.
Ik wil nu voorloopig eens afwachten hoe het verder met Zijne Koninklijke
Hoogheid loopt. Gerust ben ik daarop natuurlijk niet. Dat de prins op mij gebeten
is, raakt mijn koude kleeren niet. Hij uit dit op kinderachtige wijze: op de receptie
ten hove op 1 dezer sprak hij in volgorde De Vos, Ruijs en Colijn aan, sloeg Van
Schaik en mij over, ging weer verder iedereen even aanspreken, sloeg Tets eveneens
over, en onderhield zich weer met de op hem volgenden in de rij!
Merkwaardig is dat Tets mij mededeelde, dat Hare Majesteit wel zeer geschokt is
door de ontdekking der nieuwe (of oude) schulden, maar de mislukte transactie te
Berlijn en dergelijke zwendelarijen luchtiger had opgenomen. Volgens Tets heeft
zij als ‘vrouw’ daarvoor geen gevoel! Zoo vindt Hare Majesteit het eigenlijk weinig
behoorlijk dat de crediteuren van den prins hem manen. Als men aan een vorstelijk
persoon geld leent, ligt daarin een element van ‘goodwill’!
Verder voor het oogenblik geen nieuws.
[Postscriptum] Het bleek mij bij deze gelegenheid dat Beelaerts, buiten strikt
ambtelijke kwesties, door Hare Majesteit niet wordt geraadpleegd. In dit opzicht
heeft hij dus niet de positie van Lex Lynden.

23
Den Haag, [7] januari 193492
Goed nieuws voor u. Ik heb (op suggestie van Hare Majesteit zelve!) Zijne Koninklijke
Hoogheid laten mededeelen, dat de regeering niet wenscht dat hij naar Berlijn gaat,
waar ge hem anders van 26 dezer voor drie weken zoudt hebben gehad!
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Deze datering staat niet vast; zij is gekozen in plaats van 2 januari, omdat deze brief gezien
de inhoud op brief 22 moet volgen.
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24
Den Haag, 28 januari 1934
Met onze correspondentie is het soms hollen of stilstaan. Betrekkelijk geruimen tijd
hoorde ik niets van u en ook zelf had ik geen bepaalde aanleiding om te schrijven.
Daarom heb ik te meer [reden te antwoorden op] uwe gisteren ontvangen regelen
van 26 dezer. Als ge niet uwe tegenwoordige positie bekleeddet, zou ik u willen
voorstellen hier eens een radiorede te houden over de werkelijke toestanden in
Duitschland onder het huidige régime. Misschien zou dat hier de sympathieën voor
het nationaal-socialisme wat bekoelen. De steeds wassende Mussert-beweging hier
geeft het kabinet groote zorgen. Naar buiten doen wij daarvan niet blijken, maar het
is een zaak die elken ministerraad opnieuw besproken wordt. Wij hebben de NSB
op de lijst van verboden vereenigingen, dit wil zeggen voor landsdienaren verboden
vereenigingen, moeten plaatsen93, omdat het prestige der regeering niet toeliet dat
Mussert openlijk contra-orders gaf tegen de bevelen der regeering, maar het is een
maatregel die verder niets uitwerkt dan dat eenige honderdtallen nieuwe volgelingen
zich om Mussert hebben geschaard. De jeugd is natuurlijk het meest geïnfecteerd,
maar in allerlei kringen, ook daar waar men het allerminst zou verwachten, zooals
bijvoorbeeld in katholieke milieux, vindt Mussert zijn vereerders en aanhangers.
Hitler is hun ideaal en Mussert is zijn profeet. Waarheen dit alles nog leiden zal, valt
niet te zeggen, maar dat er gevaar bestaat dat Mussert, als hij zich daartoe voldoende
krachtig gevoelt, een poging zal doen om naar de macht te grijpen, valt niet te
ontkennen. Ook in het leger, de politiek en - mirabile dictu - in het bijzonder bij de
rechterlijke macht is het Mussert-isme sterk doorgedrongen. Met de Duitsche
machthebbers staat hij ongetwijfeld in verbinding, misschien ook in financieele
relaties, al ontkent Zech dit absoluut. Verder schijnt het dat Van Beuningen, Fentener
van Vlissingen, Rudolf Patijn en anderen de beweging steunen, ook geldelijk. Met
jongelui en jonge meisjes valt er eenvoudig niet over te praten, die zijn rabiaat nazi's.
Tot dusver blijft Mussert buiten bereik van de strafwet, maar er is kans dat wij hem
te pakken kunnen krijgen, als voldoende bewijs te verkrijgen is dat hij de hand heeft
in de - vaststaande - wapensmokkelarij op groote schaal, in het bijzonder over de
Belgische grens. Wij zijn de eenigen niet die deze zorgen hebben. Ook te Brussel
deelt men die en Maskens sprak er mij reeds meermalen over94. Wat de verbindingen
met
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De ministerraad had dit al overwogen op 24 juli 1933, maar toen besloten: ‘De groep Mussert
zal nog buiten de regeling blijven; de voorzitter heeft dezer dagen een onderhoud met ir.
Mussert’. Eind december 1933 werd deze maatregel alsnog getroffen; zie De Jong, Koninkrijk,
I, 230-231 en 293-294.
Maskens rapporteerde bijvoorbeeld op 21 november 1933 over De Graeffs mededeling ‘qu'il
était convaincu de l'influence de l'Allemagne hitlérienne dans la direction de la fraction
Mussert et qu'il surveillait de très près les agissements de ce dernier’, Brussel, BZ, Archief
algemene reeks Pays-Bas, dossier 830. Zie ook Handelingen Tweede Kamer 1934-1935,
aanhangsel, 147.
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Duitschland betreft, noemde men mij de naam van Karl Goltz, maar ik kan dit
nauwelijks gelooven; hij is daarvoor teveel Kaiser-vereerder. Dat echter zijn beide
dochters (Maya Vos en mevrouw Scheltinga) actieve Mussertianen zijn, is een feit.
Het lange oponthoud bij de Reichskanselarij van de kwestie van de nazi-organisatie
hier te lande verontrust mij. Binnenkort zullen wij nu dien Hauptmann Beerendonck
maar eens uitwijzen. Misschien stimuleert dat de machthebbenden bij u tot eenige
meerdere activiteit. Deze man, die wist dat hij op de nominatie stond van uitgezet te
worden95, wist dat op aandrang van Zech hem uitstel van executie was verleend in
afwachting van de oplossing der algemeene nazikwestie, wist dat politieke actie
verboden was en verboden zou blijven, heeft de brutaliteit gehad onlangs te Utrecht
eene felle politieke rede te houden, waarin hij onder meer heftig tegen alles wat
sociaal-democraat is, tekeer is gegaan. Ik ben met Van Schaik eens, dat nu de maat
wel overgeloopen is; alleen heb ik erop geïnsisteerd, dat de man nog verhoord zal
worden en hij niet alleen op recherche-rapporten, waarmede men niet voor den dag
kan komen, uitgewezen wordt.
Binnenkort begint het spul in de Eerste Kamer. Men stookt daar een vuurtje voor
mij. Er is een kleine groep (prof. Lohman cum suis), die nog oud zeer tegen mij
hebben wegens mijn ‘rood’ beleid in Indië, verder elke toenadering tot België trachten
te saboteeren, die zich gereed maakt om mij onaangenaam te zijn. De in de Tweede
Kamer reeds geheel afgedane kwestie-Vliegen96 wordt bijvoorbeeld opnieuw op het
tapijt gebracht en over de ‘neutraliteit’ van België zal men spreken. Ik zal het gelaten
ondergaan; het is echt klein gedoe.
Op het departement loopen de zaken nog steeds niet naar wensch. Dezer dagen
kreeg ik een brandbrief van John Loudon97, waaruit mij bleek dat een zestal brieven
van hem over handelsbesprekingen met Frankrijk, de eene nog dringender dan de
andere, kalmweg onbehandeld en onbeantwoord waren gelaten. Er is een kansje dat
Nederbragt havendirecteur te Dantzig wordt. Ik hoop het van harte: die man is
onbruikbaar en heeft, vooral onder Beelaerts, zich een mate van onafhankelijkheid
en eigengereidheid aangemeten, die hem nu onhandelbaar doet zijn. Zelfs tot iemand
als Snouck dringt het niet door, hoe irriteerend en hoe ontmoedigend het voor onze
gezanten moet zijn als ze nooit bescheid, zelfs geen voorloopig bescheid, op hun
vertoogen krijgen. Van Kleffens is prima, maar hij heeft te veel te doen en kan niets
aan anderen overlaten. Beucker Andreae lijdt ook wat aan dit euvel, waarbij dan nog
komt een zoo grenzelooze verwarring in de dossiers dat, als hij er eens een dag niet
is, Snouck naar boven tijgt om eens
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Op 25 september 1933 had de procureur-generaal in Amsterdam al aan de hoofdcommissaris
van politie in Utrecht laten weten ‘dat aan Beerendonck verder verblijf hier te lande niet kan
worden toegestaan’. Amsterdam, Archief procureur-generaal, brieven 1933, geheim, nr. 268.
Zie noot 58 en Handelingen Eerste Kamer 1933-1934, aanhangsel, 3.
BZ, Archief directie economische zaken, dossier 110 Frankrijk, 24 januari 1934.
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schoonmaak te houden. Beucker Andreae is mij zeer sympathiek, hij is actief voor
twee, scherpzinnig en vol toewijding, maar ik schrik altijd als hij zaken komt
bespreken. Hij kan niet uit zijn woorden komen, rijgt den eenen afgebroken zin aan
den ander en maakt mij doodmoe! Die jeugdige Helb belooft veel; hij schrijft alleen
een onleesbaar pootje.
Binnenkort komt Van Vredenburch voor zijn rechter. Ik wil afwachten wat dan
blijken zal. Voorshands ben ik geneigd hem bij veroordeeling zijn congé te geven;
zijn houding nà het gebeurde is in hooge mate onsympathiek. Hij is er volkomen
ongeroerd door. Zijn scheiding98 zal nu toch doorgaan. Van de drie attaché's deed
Troostenburg de Bruyn verreweg het beste examen, dan Visser en als derde Van
Weede, maar deze twee ontliepen elkaar niet veel. Over het geheel waren de examens
bevredigend; alleen werd zeer geklaagd over schriftelijk Fransch. Ik ken den jeugdigen
Haersolte nog niet persoonlijk, hoorde echter veel goeds van hem, al is hij geen
shining light. Hij moet een door en door fatsoenlijke, rustige jongen zijn, die lijdt
onder een weinig opwekkende jeugd. Den jongen Karnebeek houden wij voorloopig
hier. Hij wordt zeer geroemd (de beste van de vier zoons), maar is zóó van Holland
en de toestanden hier vervreemd, dat het beter is dat hij den eersten tijd hier blijft.
Nu weer genoeg.

25
Den Haag, 18 februari 1934
Ik zal zien hoever ik vandaag kom met een brief, om dien eventueel morgen te
vervolgen. Ik mag namelijk maar een paar uur per dag uit mijn bed, waarin ik ben
gestopt vanwege een zeer heftigen aanval van spit (Hexenschuss), die mij plotseling
verleden donderdagmorgen99 overviel, toen ik mij kleedde om in de Eerste Kamer
het vervolg van het begrootingsdebat bij te wonen. Ik kon mij daarvan natuurlijk niet
meer afmaken, maar ik kan u verzekeren dat ik dien middag de pijnen der hel heb
moeten verduren. Bij elke beweging en elke verandering van houding gingen mij
van die scheuten door rug en lendenen. Toen ik echter eenmaal zelf aan het woord
was, kon ik mijn physieke invaliditeit vergeten en ging het spreken eigenlijk vanzelf.
En na een dik uur zelf praten had ik mijn begrooting in veilige haven100. Ik had heel
erg tegen deze ontmoeting met de Eerste Kamer opgezien; men doet daar zoo
gewichtig (Willem Lanschot bijvoorbeeld!) en wil zoo zéér au sérieux genomen
worden. Bovendien had De
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Van E.D. van Tuyll van Serooskerken (zie ook brief 15).
15 februari 1934.
De begroting werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen; zie voor het debat erover
Handelingen Eerste Kamer 1933-1934, 255-259 en 261-281.
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9 Van links naar rechts jhr. A.C.D. de Graeff, H. Colijn, J.R. Slotemaker de Bruine, P.J. Oud en jhr
O.C.A. van Lidth de Jeude in de Eerste Kamer
Foto E. Salomon
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Savornin Lohman den dag tevoren een zóó giftige schoolmeesterachtige rede
gehouden, dat deze hooggeleerde mij het bloed onder uit de nagels had geperst. Ik
heb hem dan ook donderdagmiddag maar eens in het zonnetje gezet en vond daarbij
‘teekenen van instemming’ bij de andere heeren senatoren en op de perstribune.
Persona grata schijnt Lohman in dat milieu niet te zijn. In zijn repliek was hij zéér
deemoedig; daarop was ik al voorbereid, want de rede zelve was blijkbaar geïnspireerd
door prof. Gerretson en dezen souffleur moest hij bij de repliek missen. Ik was, alles
bijeengenomen, dolblij toen alles goed en wel achter den rug was en ik het gebouw
der Kamer weer kon verlaten. Voorloopig heb ik er niet meer te maken, behalve voor
het ontwerp tot aankoop voor het huis van Swinderen, dat ik een goede kans geef.
Na de Kamer moest ik nog naar Hare Majesteit om een nieuwe Griekschen
minister101 te presenteeren; 's avonds moest ik bij de Engelschen102 eten, maar toen
de klok tien uur sloeg, moest ik verdwijnen, omdat de pijnen weer ondragelijk werden.
Vrijdag was ik nog den geheelen dag, kromgebogen als een hoepel, op het
departement, maar dien middag kroop ik in mijn bed, waar ik sedert bleef. Een
masseur martelt mij dagelijks en belooft mij er mij binnen enkele dagen weder af te
helpen. Ik mag het hopen.
De tragische dood van den Belgischen koning103 riep mij heden telkens aan de
telefoon. Een zondag is daarvoor wel de meest ongeschikte dag!
Verleden maandagmorgen was ik ter conferentie een uurtje bij Hare Majesteit. Ik
vond, onder ons gezegd en gebleven, de koningin in heel slechte conditie, eigenlijk
minder nog dan vóór haar reis naar Zwitserland. Hare Majesteit is oververmoeid, is
vaag en verward, ziet overal tegen op, en ongeloofelijk, bijna ziekelijk, pessimistisch.
Het schijnt dat de koningin verleden jaar erg geschokt is door de Zeven Provinciën
en de kabinetscrisis, en dat daarbij komen haar misère over haar gemaal en haar
getob over het ongehuwd blijven van de prinses. Maar de hoofdoorzaak moet toch
schuilen in haar overgangsleeftijd, waarvan zij veel te lijden heeft. Ik heb diep
medelijden met haar. Zij wil nu tegen de komst van het Siameesche koningspaar104
plotseling ziek worden; zij wil die ‘viespoezen’ niet ontvangen. Ik heb gepraat als
Brugman, maar voorloopig zonder succes. Ik kom er echter de volgende week nog
eens op terug. Verder wil zij dit jaar niet de gebruikelijke thé geven aan het corps
diplomatique, dat al lang geen diner meer krijgt, en evenmin wil zij de rechters van
het Internationale Hof ontvangen. En
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G. Lagoudakis.
Sir Ch.H. Montgomery en echtgenote.
Koning Albert I was door een val van een rots bij Namen om het leven gekomen.
Het bezoek was afgesproken voor 22-24 maart 1934. In verband met het overlijden van
prinses Emma en later van prins Hendrik werd het bezoek op de lange baan geschoven. Het
vond tenslotte niet meer plaats, zo blijkt uit ARA. Archief ministerie van buitenlandse zaken.
Directie kabinet en protocol, dossier Ad., nr 11.
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zoo is het met alles. Ik weet niet waar het heen moet. De koningin komt alleen in
vuur, als zij over de Nederlandsche nationaal-socialistische beweging en Mussert
spreekt. Die verfoeit zij nòg meer dan de communisten!
En nu heb ik voor mij een pak brieven van u, van 31 januari, 1, 5, 6, 12 en 16
dezer! Tot mijn schande heb ik er nog geen beantwoord en ik waardeer het zeer en
bewonder u dat ge, in weerwil van mijn hardnekkig zwijgen, zoo trouw met de
correspondentie zijt voortgegaan. Ik was door de voorbereiding van de behandeling
der begrooting en andere zaken teveel in beslag genomen om rustig te kunnen
schrijven.
Uwe berichten zijn werkelijk niet opwekkend, maar hoe kan het ook anders. Ik
neem uwe brieven nog even door. Uit de Handelingen105 zult ge zien hoe ik tegenover
de kwestie der ambassadeurs sta. In tegenstelling tot Beelaerts wil ik wèl trachten
iets tot oplossing van deze kwestie te doen. Colijn heeft in de Eerste Kamer een mijns
inziens voortreffelijke rede gehouden106, maar het was héél jammer dat hij, om een
goedkoop succes te behalen, zich liet verleiden tot eene meer conciese aanklacht
tegen Mussert en de zijnen, welke hij niet waar kon maken. Een lang perscommuniqué
was noodig om, gezocht, uit allerlei uitlatingen in Mussert's krantje de aanklacht te
reconstrueeren. Het was uiterst zwak en koren op den molen van de NSB, terwijl het
tal van weifelende menschen in die richting stuurde. Heel jammer! Toen ik het in de
Kamer hoorde, schrokken collega Kalff, die naast mij zat, en ik er tegelijkertijd van.
Maar zoo is Colijn nu eenmaal en Marchant, die de NSB on the brains heeft, is hierin
zijn kwade genius. Ook onder de predikanten wint de NSB terrein; het is eenvoudig
onbegrijpelijk, als men ziet wat in Duitschland met de kerk is geschied.
Nederbragt raak ik helaas nog niet kwijt. De positie te Dantzig waarvoor hij in
aanmerking zou komen, schijnt daar geheel wegbezuinigd te zullen worden. Colijn
wil hem ergens gezant maken (hij is een zwager van De Wilde), maar ik weigerde
dat positief. Ondertusschen loopt de afdeeling in het honderd. Nederbragt is
gepiqueerd door den loop dien de zaken genomen hebben, en desinteresseert zich
volkomen.
De jeugdige Karnebeek - excuseer mij het onsamenhangende van mijn brief, maar
ik volg de uwen - is eerst aangenomen na een positief medisch certificaat dat hij
physiek weer volkomen geschikt is, en bij die aanneming heb ik uitdrukkelijk
gestipuleerd, dat hij elke bestemming moet volgen welke hem mocht worden
aangewezen. Zijn daartegen physieke bezwaren, dan moet hij er uit.
Van eene overeenkomst onzerzijds met Engeland, of welke andere natie ook, voor
gezamenlijke defensieve maatregelen is in het geheel geen sprake. Wij denken er
niet over. Over Allenby mondeling, als ge de volgenden week hier komt.
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Handelingen Eerste Kamer 1933-1934, 278: De Graeff streefde, anders dan zijn voorganger,
naar de benoeming van ambassadeurs in plaats van gezanten in de voor Nederland
belangrijkste hoofdsteden; zie ook brieven 31 en 49.
Ibidem, 203-211 (met name het slot, waarbij Colijn het verbod voor leden van de NSB om
lid van een burgerwacht of ambtenaar te zijn fel verdedigde).
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A propos hiervan - houd, als gij hier zijt, een avond vrij, dan kunnen wij weder samen
ergens genoegelijk eten. Dat is toch de prettigste manier om samen te praten. Bij
Bienen zit men zoo goed; ik reken er voorloopig op.
Colijn wil inderdaad begin mei naar Indië vliegen en dito terug, drie weken in
totaal. Een mondelinge bespreking is natuurlijk zeer gewenscht, maar ik heb ernstig
bezwaar tegen de manier van reizen. Het schijnt mij veel te geriskeerd, op dien leeftijd
pakken, nog afgescheiden van de vermoeienis, zulke plotselinge klimaatwisselingen
teveel aan. Maar Colijn is koppig in die dingen107.
Wat gaat er in het Verre Oosten gebeuren? Pabst is zeer gealarmeerd en voorziet
zelfs een uitbarsting nog dit voorjaar108.
Wat vervelend dat ge zoo tobt met uwe oogen. Die hebt ge nog zoo noodig. Neem
nu dezen zomer of in het najaar maar eens een goede vacantie. Het beste met Nini,
griep pakt zoo aan.
Ik word moe en ga weer liggen.

26
Den Haag, 25 maart 1934
Ik waardeerde uwe regelen van 21 dezer toch zóó en begrijp zoo volkomen dat ge
behoefte hadt u eens te uiten. In appreciatie van de koningin-moeder109 doe ik voor
u niet onder. Ik heb altijd een groote vereering voor haar gehad en nu ik de laatste
maanden meermalen met haar in nauwere aanraking was en met haar spreken moest
over voor haar zoo pijnlijke en delicate zaken, heb ik nòg grooter bewondering voor
haar hart en hoofd gekregen. Ik voel dit heengaan dan ook als een zwaar persoonlijk
verlies. De deelneming van hoog tot laag is wel heel treffend; daar ik zoo vlak bij
het sterfhuis woon, zag ik daarvan zeer sprekende staaltjes. Er is in de heele stad,
maar in het bijzonder in de buurt van het Voorhout, een gedrukte drukte; er zijn
voortdurend menschenmassa's op de been, maar iedereen gaat stil zijn gang en
onthoudt zich intuïtief van elke luidruchtigheid. Dinsdag110 ga ik met mijn dochter
naar Delft; om 10 uur van huis om er vermoedelijk niet vóór vijf uur terug te keeren.
Een lange dag, dien ik echter niet graag zou missen. Met de regeling der begrafenis
heb ik, gelukkig, geen andere bemoeienis dan voor zooveel de vreemde diplomaten
betreft. Die hangen
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Het plan ging na het aftreden van minister Verschuur op 16 april 1934 niet door. Van der
Wal, Herinneringen De Jonge, 231-234.
In een uitvoerig rapport van 20 december 1933 (ARA, Archief ministerie van koloniën,
geheim archief, verbaal C 4) verwachtte Pabst ‘binnen een paar jaren’ een oorlog tussen
Japan en de Sovjet-Unie, noemde hij de Japanse handelspenetratie in Nederlands-Indië een
groot nationaal gevaar en de Japanse maritieme verlangens ‘een rechtstreeks gevaar voor
ons territoriaal bezit in Oost-Azië’.
Prinses Emma, die op 20 maart 1934 overleden was.
27 maart 1934.
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echter den geheelen dag aan de telefoon, vragen het naadje van de kous, en van het
hof een opeenvolging van orders en contra-orders. Ik hoop dat alles vlot zal loopen,
maar houd mijn hart vast, als ik de verwarring zie die er dezer dagen ten paleize
Noordeinde heerschte. De oude Dumonceau is nog het meeste bij, maar hij wordt
oud, René van Hardenbroek is niet oversnugger en De Smeth is sinds de zware ziekte
van zijn vrouw een complete neurasthenicus geworden. Er is ook geen éénheid: ik
krijg instructies via Tets rechtstreeks van Hare Majesteit, verdere aanwijzingen van
Dumonceau en Van Hardenbroek; Snouck wordt over dezelfde zaken mede van drie
zijden benaderd en het resultaat is dat er nooit iets klopt. Het eenige dat voortreffelijk
in orde is, is de Haagsche politie. Ik heb ze hier twee dagen lang met het défilé van
in totaal 100.000 menschen zien manoeuvreeren, maar dat was werkelijk prima. En
alles ging met vriendelijke woorden en zonder eenige gezagsbrutaliteit.
De malle berichten over de verlooving van de prinses met Gijs van Hardenbroek
hebben ook mij geërgerd. Het laatste bericht van dien aard is nu, dat die verlooving
in verband met het overlijden van de grootmoeder voorloopig is uitgesteld! Gisteren
voor een week had ik goede gelegenheid de prinses te observeeren op een dansante
soirée bij de Snouck's. - - -111 Verder had ik, uit haar manier van dansen en omgaan
met al die jonge jongens, sterk den indruk dat ook in dit opzicht een spoedig huwelijk
voor het meiske zelf weldadig zou zijn.
Juist in deze rouwdagen kreeg ik van Kattendijke een pak[k]et stukken uit Praag,
in zóó hooge mate compromettant in het bijzonder voor kolonel Schmidt, dat ik mij
niet voorstel dat deze gehandhaafd kàn worden. Aanleiding was een gerechtelijke
vordering van de echtgenoote van dien Oostenrijker Von Pohl, die op verzoek van
Schmidt al vast begonnen was hare juweelen te beleenen om de eerste contanten te
verschaffen, in afwachting van het slagen van de bekende transactie te Berlijn met
de effecten van een Prager joodschen bankier! Die dame wil nu haar geld terug zien.
Hoe ik het zal aanpakken, weet ik nog niet. Ik denk dat ik Tets en den nieuwen curator
Beelaerts in den arm zal nemen, maar ik vind het ellendig nu Hare Majesteit hiermede
te moeten lastig vallen en lang uitstel is toch niet mogelijk.
De kwestie der nazi-organisaties hier komt de volgende week in den ministerraad112.
Het schijnt mij uitgesloten dat wij aan de Duitsche verlangens tegemoet komen. Men
zou dat hier niet dulden en Van Schaik is er dan ook rabiaat tegen.
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Geschrapt zijn dertien woorden over het verblijf van prinses Juliana in Londen.
Dit gebeurde op 4 april aan de hand van een brief van 26 maart 1934 (ARA, Archief Marchant,
inv. nr. 507), waarin De Graeff zich uitsprak tegen de benaming Deutsche Hitlervereine en
teruggreep op zijn brief van 15 november 1933 (zie noot 60). In de loop van april werd
overeenstemming bereikt over de benaming Reichsdeutsche Gemeinschaft (zie Akten zur
Deutschen Auswärtigen Politik C, III, nr. 48).
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27
Den Haag, 12 april 1934
Ik sta voor de volgende moeilijkheid. Bij de bezuinigingen-Beelaerts113 zijn, gelijk
u bekend, een aantal gezanten vervangen door chargé's d'affaires, onder anderen de
gezant te Lissabon. De Portugeesche regeering heeft destijds daartegen heftig
geprotesteerd: de Portugeesche nationale eer was er mede gemoeid, enzovoort
enzovoort. In stede van toen met een beroep op financieele noodzaak zonder meer
voet bij stuk te houden heeft Beelaerts zich tot een compromis laten verleiden, in
dien zin dat Kattendijke met groot verlof zou gaan en geen terugroepingsbrieven zou
aanbieden. De fictie zou dan zijn dat Kattendijke nog steeds Nederlandsch gezant te
Lissabon is - als zoodanig staat hij dan ook steeds nog in de liste du corps
diplomatique aldaar vermeld - en dat Loudon het gezantschap voor hem beheert.
Eene dergelijke fictie moest vroeg of laat onhoudbaar blijken en zij is nu
onhoudbaar geworden, doordat Kattendijke inmiddels gezant te Praag is geworden.
De Portugeesche regeering heeft dan ook aanstonds er op aangedrongen, dat er weder
een gezant voor Lissabon zou worden aangewezen. Wij kunnen dat niet doen zonder
tevens weer gezanten te benoemen op andere wegbezuinigde posten, althans op die
posten in die landen die zelven hun gezanten hier gehandhaafd hebben, zooals onder
andere Portugal en Polen. En om financieele redenen is het uitgesloten dat zelfs op
één dier posten de gezant weder wordt hersteld.
Eene oplossing zou kunnen zijn dat Carsten (Polen) en Loudon (Portugal) den
titulairen rang van minister krijgen, gelijk bijvoorbeeld Van Hoorn dien te Weenen
en Budapest heeft. Portugal zou daarmede content zijn en Polen ook; het gaat hun
niet aan, dat Carsten en Loudon de facto slechts raden zijn en als zoodanig bezoldigd
worden.
Ik gevoel wel voor deze oplossing. Naar anciënniteit zou niemand gepasseerd
worden, maar het is mogelijk dat De Vos, dien ik zeer hoog waardeer, het
onaangenaam zou vinden. Hij scheelt in anciënniteit nauwelijks met Loudon, is door
de omstandigheden al achterop, doordat Loudon wèl, hij geen chef de poste is, en
dat zou nog geaccentueerd worden, als Loudon nu ook, zij het ook titulair, den
ministersrang zou krijgen. Kon ik dien rang ook aan De Vos geven, ik zou het gaarne
doen, maar te Berlijn kan ik naast een vollen minister geen titulairen dito gebruiken.
Wilt ge mij het genoegen doen de zaak eens openlijk met De Vos te bespreken.
Ik kan natuurlijk niet toezeggen dat, als hij er zich inderdaad door bezwaard zou
gevoelen, ik van de toekenning van den titulairen rang aan Loudon zou afzien, maar
de beslissing wordt mij gemakkelijker als De Vos, de situatie begrijpende en wetende
dat hij ten volle wordt gewaardeerd, er zich gelaten bij zou kunnen neerleggen.
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Handelingen Tweede Kamer 1932-1933, bijlage 2, hoofdstuk III.3. Die maatregelen werden
met ingang van 1 januari 1933 van kracht.

Nederlandse historische bronnen 6

57
Met belangstelling zie ik uwe berichten tegemoet. Veel dank voor uw laatsten brief
uit Valescure, ik kom daar later nog wel op terug, heb nu geen tijd meer.

28
Den Haag, 12 juni 1934
Ik gevoel mij werkelijk gegeneerd dat ik in zoolang niets van mij liet hooren en uwe
zoo welkome berichten dusver onbeantwoord liet. Te Genève114 had ik echter werkelijk
geen tijd en de eerste dagen na een afwezigheid van twee weken gingen heen met
het afdoen van allerlei ambtelijke en persoonlijke aangelegenheden - de laatste in
hoofdzaak het uitschrijven van girobiljetten! -, welke zich hadden opgehoopt.
Eerst een paar zakelijke punten. De kwestie van het herstel in eenigerlei vorm van
den militairen attaché te Berlijn bracht ik hedenmorgen in den ministerraad ter sprake.
Het denkbeeld vond daar noch bij Colijn noch bij Deckers eenigen steun, en ook
ikzelf kon er mij niet warm voor maken. Konden wij op verschillende plaatsen de
militaire attaché's weder aanstellen - hetgeen om budgetaire redenen alleen reeds
uitgesloten is -, ik zou er mede accoord gaan. Een dergelijke maatregel alléén voor
Berlijn zou echter mijns inziens moeielijk verdedigbaar zijn en politiek een verkeerden
indruk maken115.
Ik heb aanstonds te Athene laten informeeren naar plannen van de Lufthansa om
een dienst in het Verre Oosten te openen en het verband daarmede van Goering's
bezoek. Ik kreeg echter nog geen antwoord.
Aan Nederbragt zelf was niets bekend van een mogelijkheid dat hij toch naar
Dantzig zou gaan. Hetzelfde gerucht bereikte mij ook van de zijde van Bruins. Ik
heb laten informeeren wat er van aan is. Maar ook al luidt het antwoord negatief, er
is een nieuwe goede kans dat we Nederbragt kwijt raken. Ik heb namelijk vanmorgen
sterk bij De Wilde bepleit Nederbragt's benoeming tot burgemeester van Arnhem,
welke betrekking vacant komt door de aanstaande benoeming van De Monchy voor
Den Haag. De Wilde is bang dat men hierin protectie voor zijn zwager zou zien,
maar Colijn en ik hebben hem die scrupules, geloof ik, wel uit het hoofd gepraat.
Nederbragt zelf wil wel, al gaat het hem aan het hart elk internationaal werk voorgoed
vaarwel te moeten zeggen. Het is anders dringend noodig dat Nederbragt verdwijnt.
Hij saboteert - opzettelijk of onbewust uit landerigheid - de geheele afdeeling en de
verhoudingen onderling daar zijn bedroevend slecht. Wie hem als chef economische
en consu-
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Ibidem 1934-1935, bijlage 2, hoofdstuk III.7. Waar De Graeff het vervolg van de
ontwapeningsconferentie vanaf 28 mei 1934 bijwoonde.
ARA, Archief ministerie van buitenlandse zaken, Directie kabinet en protocol, dossier D 6,
telegram van De Graeff van 13 juni 1934, met de mededeling aan Van Limburg Stirum: ‘Dit
alleen voor Berlijn te doen schijnt mij minder gemotiveerd en uit politiek oogpunt niet ronder
bedenking’.
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laire directie zal opvolgen, is voor mij een open vraag. Hooft is zeker geen eerste
klasse, maar zoowel te Parijs als te Madrid116 maakte hij een goed figuur en volgens
Snouck zal hij aan bruikbaarheid winnen, als hij van den druk van Nederbragt bevrijd
wordt. Onder de jongeren roemt men zeer den zoon van postzegel-Bentinck117, die
het verstand van de Karnebeek's schijnt geërfd te hebben. Hij is nu zoo'n beetje
adjudant van Ries.
Over de kwestie der Dawes- en Young-leeningen zal Van Kleffens u wel hebben
ingelicht. De zaak bleek mij hier reeds den dag vóór mijn terugkomst te zijn beslist
in een conferentie bij Colijn118. Maar ook al ware dat niet het geval, ik zou in ieder
geval een démarche te Parijs als door u gesuggereerd bij voorbaat onvruchtbaar
hebben geoordeeld. Te Genève bestond bij de Franschen - niet alleen bij den
onbeheerschten Barthou, maar ook bij den veel bezadigder Massigli - de vaste
overtuiging, dat het met het politieke Hitler-régime binnen zes maanden gedaan zou
zijn en dat financieel en economisch de débacle in Duitschland nog veel eerder zal
intreden. Die overtuiging, welke ook bij andere delegaties werd gedeeld, was zéér
positief en de Franschen verkneukelden zich over dit vooruitzicht. Toen ik Barthou
zeide dat ik dit alles, althans wat het politieke régime betrof, toch wel zeer speculatief
vond en hem de vraag stelde of hij, gesteld dat zijn verwachtingen werden
verwezenlijkt, zich niet bezorgd maakte voor een uiterst-linksche oriëntatie van
Duitschland, met den daaraan verbonden voor de geheele wereldsituatie zoo uiterst
bedenkelijken chaos, erkende hij dat er een ‘certain risque’ was, maar dat hij vast
geloofde aan een militaire dictatuur als overgang naar een weder normaal Duitschland.
Maar ge begrijpt dat bij een dergelijk Fransch inzicht, bij een suggestie onzerzijds
om Duitschland te helpen door eene verlaging der exorbitante rente der bewuste
leeningen, men ons te Parijs zou vragen of wij niet van lotje getikt waren. Men ziet
daar de débacle in Duitschland met verlangen tegemoet en het zou dwars daartegen
ingaan financieele hulp aan Duitschland te verleenen om dat land te helpen het hoofd
boven water te houden. Te Londen zou men vermoedelijk meer gezond verstand
toonen, maar met Londen alléén schieten wij niet op.
Doude ontmoette ik in Genève, waar hij een dag vertoefde. Hij maakte den indruk
van dankbaar te zijn dat het einde van zijn loopbaan nadert. Voorloopig houden zij
met zijn stiefdochter119 een pied à terre in de buurt van Bern aan, in
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Waar Hooft deel uitmaakte van, door Lamping geleide, delegaties voor onderhandelingen
over nieuwe handelsverdragen. Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, bijlagen 249 en
486.
A.W.C. Bentinck van Schoonheten, zoon van R.F.C. Bentinck van Schoonheten en M.S. van
Karnebeek.
De regering besloot tot het voeren van onderhandelingen in Berlijn over de door de Reichsbank
afgekondigde volledige staking van rentebetalingen. Deze onderhandelingen leidden tenslotte
tot een Duits-Nederlands protocol van 13 oktober 1934 over de rentedienst van de Dawesen Young-leningen. Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, bijlage 250.
M.B. Roessingh-Udink.

Nederlandse historische bronnen 6

59
afwachting dat de tijden beter worden en hij zich te Nieuwersluis kan installeeren.
Ik zie mevrouw Sophie daar echter nog niet spoedig als chatelaine zetelen!
Ik gaf instructies u de economische rapporten uit Washington, als zij eenigszins
van belang zijn, toe te zenden. Hetzelfde deed ik ten aanzien van de politieke rapporten
uit Tokio en Peking, maar daarin waren juist den laatsten tijd groote hiaten. Zoodra
Van Kleffens uit Berlijn terug is, zal ik zien met hem en Lievegoed eene regeling te
treffen, welke geregelde rondzending der politieke rapporten aan de overige posten
waarborgt.
De betere berichten over Nini (in uw brief van 26 mei) verheugden mij bijzonder.
Moge het nu eens zoo goed blijven, maar daarvoor is, behalve de ernstige wil, ook
het vermogen van Nini om het leven rustiger op te nemen een eerste vereischte. Zeg
haar veel hartelijks van mij en breng haar mijn beste wensen over.
Colijn heeft in de kwestie der winkelsluitingswet mijns inziens een steek laten
vallen120. De zaak komt wel weer op haar pootjes terecht, maar zulke dingen doen
het kabinet toch kwaad, evenals de onbehouwen uitval van De Wilde tegen de
liberalen121. De Wilde heeft heel royaal zijn ongelijk bekend, maar het kwaad was
eenmaal gesticht en de katholieken zijn voortdurend aan het vinketouw om het kabinet
onaangenaam te zijn en exploiteeren aanstonds dergelijke ongelukjes.
Ik heb te Genève een goeden tijd gehad, ook voor mij persoonlijk. Ik gevoelde
mij al sinds eenigen tijd vermoeid en weinig opgewekt voor den arbeid en deze
gedwongen afleiding in een geheel ander milieu heeft mij wonderen van goed gedaan.
Maar ook overigens doet mij het verkeer in dat internationale milieu altijd weldadig
aan. Ik zie u al grijnslachen, maar het is werkelijk zoo. Wij - dit wil zeggen de groep
van de zes ex-neutralen122 - hebben hard gewerkt en zonder overschatting moge ik
zeggen, dat wij er voor een goed deel toe bijgedragen hebben, dat de conferentie
althans voor een algeheele mislukking is bespaard, al blijft het resultaat verre onder
het minimum van hetgeen wij gewenscht hadden. Wij waren, zooals Hugh Wilson
het uitdruke, ‘het levend geweten’ van de conferentie en stimuleerden de grootmachten
om tot een accoord te komen. Zeer heb ik Sandler leeren waardeeren, een oprechten
en degelijken man, met een helder
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Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, bijlage 270. Colijn wenste een
wetsontwerp-Verschuur niet zelf te verdedigen, wat afbreuk deed aan de homogeniteit van
het kabinet en leidde tot kritiek van een meerderheid van de Tweede Kamer.
De Wilde had het in een redevoering van groot belang genoemd, dat de politieke
verantwoordelijkheid voor de omroep in 1933 niet aan een liberale minister was toevertrouwd,
maar aan iemand met een christelijke levensbeschouwing (hijzelf).
Naast Nederland waren dit Denemarken, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland.
Namens hen legde Sandler op 1 juni een opbouwende verklaring af; zie Wheeler-Bennett,
Documents on International Affairs 1934, 166-167.
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gezond verstand. Wel een beetje vasthoudend, maar dat kon in de gegeven
omstandigheden geen kwaad. Motta gaf ons de grootste zorgen, omdat hij met zijn
hazennatuur telkens wilde terugkrabbelen. Overigens een uiterst beminnelijk mensch.
Dat kan ik van Litvinoff niet zeggen; ik griezel nog van dat uiterlijk! Hij zat twee
plaatsen van mij vandaan aan de conferentietafel, maar ik durfde dien kant niet
uitkijken. Het gecoquetteer met hem hinderde mij erg. Mijn algemeene indruk van
het verloop der conferentie is, dat imminent oorlogsgevaar voorloopig bezworen is.
En dat is al een héél ding; de vrees voor een nabijen oorlog was werkelijk niet
ongefundeerd. Komen de Duitschers nu te Genève terug? Het zal hun moeielijk
vallen dat te doen zonder hun gezicht te verliezen, maar zij kùnnen er zich mijns
inziens niet van afmaken en misschien willen zij au fond zelven ook wel, althans
Von Neurath cum suis. Wie weet wat de ontmoeting Mussolini-Hitler123 oplevert!
De Italianen waren te Genève sterk afzijdig en zwegen in alle talen tot op het laatste
moment, toen zij een ijskoude verklaring aflegden. Met Motta, Hymans en den
Japanner was ik gast op het beroemde verzoeningsdéjeuner dat Barthou aan Simon
aanbood124. Het was werkelijk zeldzaam interessant daarbij te hebben mogen zijn,
Simon moge eenzijdig Engelsch en politiek drijver en sterk opportunistisch zijn, hij
is mij oneindig sympathieker dan Barthou, die de vergadering behandelde als in het
Palais Bourbon gebruikelijk en iedereen - ook zijn eigen delegatieleden - ergerde
door zijn toomelooze hartstochtelijkheid. Eden is een kraan! Maar zoo zou ik over
Genève wel kunnen doorpraten en aan mijn geschrijf moet een einde komen, en ik
moet nog even het dossier over de wijziging kanselarijwet doorloopen, daar deze
morgen in de Eerste Kamer komt, waar het ontwerp wel geen discussie zal uitlokken125.
Swinderen schrijft mij126, dat hij zeer hoopvol is dat de plaatsgevonden taxatie van
zijn huis, door de Eerste Kamer geëist, tot een bevredigend resultaat zal leiden. Hij
schreef mij voorts, dat het aanstaande bezoek van de prinses, die 15 dezer vertrekt,
ditmaal voor hem een ‘zeer bijzondere en vèr reikende verantwoordelijkheid’
medebrengt. Ik hoor dat de jonge Cambridge bekeken zal worden en ook Paul van
Griekenland te Londen is. Van Carl van Zweden hoor ik niet meer praten, jammer
genoeg. De koningin laat het kabinet geheel buiten de huwelijkscandidaten en Colijn
durft er met Hare Majesteit niet over te praten, al heeft het kabinet hem dat al twee
keer opgedragen. Mogelijk is Beelaerts meer ingewijd, maar ik zag hem in lang niet,
betwijfel of hij iets zou loslaten. Wist
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Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik C, III, nrs. 5 en 10. De ontmoeting tussen Mussolini
en Hitler vond plaats op 14 en 15 juni 1934 in Venetië.
Documents diplomatiques français I, VI, nr. 269; Hymans, Mémoires, 968-969. Het
verzoeningsdéjeuner was op 1 juni 1934.
Handelingen Eerste Kamer 1933-1934, 563-564, voor de beantwoording van één spreker.
Waarschijnlijk in een particuliere brief van onbekende datum, die hij deels op 15 juni
bevestigde. BZ, Archief gezantschap Londen 1914-1937, dossier A 8.
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11 Laatste portret van prins Hendrik, gemaakt in zijn werkkamer van het Rode Kruis
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ge dat Beelaerts de laatste anderhalf jaar op het departement eigenlijk niets meer
heeft uitgevoerd? François, die hem persoonlijk bijzonder gaarne mag, vertelde mij
dat het zielig was zooals Beelaerts over de dossiers telkens in slaap viel en de stukken
niet uit zijn handen waren los te krijgen. Het gaat trouwens in den Raad van State
niet veel beter; Idenburg maakte er zich bezorgd over. Beelaerts schijnt werkelijk
‘op’ te zijn.
Nu werkelijk genoeg. De volgende week komt mijn dochter Boerstra127 met man
en zes kinderen met verlof, waarop ik mij zeer bijzonder verheug.

29
Den Haag, 5 juli 1934
Het zal u vermoedelijk interesseeren, welke lezing hier door Zech volgens hem uit
volkomen betrouwbaren bron van het gebeurde128 wordt gegeven.
Hitler zou, omdat het met zijn uitspattingen de spuigaten begon uit te loopen,
besloten hebben zich van Roehm te ontdoen. Deze had hiervan de lucht gekregen,
wilde zich niet zoo maar aan kant laten zetten en heeft daarom met een deel der SA
een putsch op touw gezet, waarvoor hij medewerking verkreeg van Von Schleicher
en steun van een vreemde mogendheid (niet nader aangeduid, doch vermoedelijk
Frankrijk), terwijl tevens draden van het komplot liepen door de handen van eenige
vertrouwden van Von Papen, niet door die van Von Papen zelf.
Zoo bezien, zou het gebeurde geenerlei politiek karakter dragen, met name niet
wijzen op een zwenking van Hitler naar rechts of naar links.
Het voorgenomen ontslag van Roehm zou de instemming hebben gehad van
Hindenburg; vandaar diens goedkeuring van de opruiming van Roehm. Verder
verklaart deze lezing den moord op enkele verwanten van Von Papen en de
handhaving van Von Papen zelf.
Ik geef deze lezing voor beter; twijfel mijnerzijds sterk aan de juistheid ervan.
Hoe het echter ook zij, de afschuwelijke moordpartij moet ook Zech een gruwel zijn,
al laat hij zich daarover niet uit.
Het zijn weer drukke dagen en de telefoon staat niet stil: de gebruikelijke orders
en contra-orders van het hof, of liever van Hare Majesteit zelve. Ik zal blijde zijn als
de ‘beminde echtgenoot’ en de man ‘wiens hart uitging naar alles dat schoon en edel
is’ (rede van Ruijs)129 begraven zal zijn, al vrees ik dat daarna
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B.E. Boerstra-de Graeff.
In verband met de moord op de SA-leiding en op talrijke andere als gevaarlijk beoordeelde
Duitsers die Hitler op 30 juni 1934 had laten plegen. De Jong, Koninkrijk, I, 434-435.
Handelingen Tweede Kamer 1933-1934, 2251. Zo herdacht Kamervoorzitter Ruijs de
Beerenbrouck prins Hendrik, die was overleden op 3 juli en op 11 juli begraven werd.
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nog heel wat aan het daglicht zal komen dat voor Hare Majesteit minder aangenaam
zal zijn. Ik zou de erfenis zeker onder beneficie aanvaarden130!

30
Den Haag, 10 juli 1934
De heer De Adlercreutz kwam namens zijne regeering mij vragen, welke uwe houding
was en zal zijn ten aanzien van de bijwoning van Parteitage in Duitschland. De
Zweedsche regeering, welke rekening heeft te houden met ontstemming in het eigen
land als haar gezant te Berlijn wèl op dergelijke Parteitage verschijnt, en met
ontstemming aan de zijde van de Duitsche regeering indien hij niet verschijnt, wil
zich blijkbaar naar ons richten.
Ik heb Adlercreutz geantwoord, dat gij voor het verledene u afzijdig hebt gehouden,
bijvoorbeeld door hierheen te komen bij gelegenheid van zulk een vertooning, en
dat ik reden had om aan te nemen dat ge nu minder dan ooit lust zoudt hebben aan
zulk een Parteitag deel te nemen. De Nederlandsche regeering - zoo voegde ik hieraan
toe - laat u ten deze geheel vrij. Wil mij ter nadere inlichting van Adlercreutz even
bevestigen of ik dit goed inzie, en mij tevens melden of, al verschijnt ge niet zelf,
het gezantschap zich toch laat vertegenwoordigen131.
Ingesloten een brief van Patijn, die ik gaarne te zijner tijd terug ontvang. Van
belang daarin is de opmerking van Von Hassell over de benoeming van D. de Iongh
tot lid van de plebisciet-commissie132. Ook hier wordt door Mussert cum suis en door
Nationaal Herstel gecolporteerd, dat De Iongh sociaal-democraat zou zijn en fel
anti-Duitsch. Mocht u blijken dat men in regeeringskringen ten uwent een dergelijke
waardeering van De Iongh bestaat, wil dit dan categorisch tegenspreken133. De man
is net zoo min sociaal-democraat als gij en ik, en een der redenen waarom ik lang
geaarzeld heb De Iongh aan te bevelen was, dat hij den naam heeft van al te
Deutschfreundlich te zijn!! Hij heeft in zijn studietijd in Duitschland vertoefd, heeft
daar ook op fabrieken gewerkt, spreekt
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Dit is zonder aansprakelijkheid voor de schulden en lasten die de opbrengst van de erfenis
te boven zouden gaan.
ARA, Archief Van Limburg Stirum, inv. nr. 62. ‘Minder dan ooit heb ik lust naar den partijdag
te Neurenberg of naar een gecommandeerd feest op Tempelhof te gaan. I keep aloof van de
partij’ [NSDAP], zo liet Van Limburg Stirum op 13 juli 1934 aan De Graeff weten. Het
gezantschap werd, zolang het onder leiding van Van Limburg Stirum stond, door niemand
vertegenwoordigd bij dergelijke gelegenheden.
Die een volksstemming in het Saarland over aansluiting bij Duitsland of Frankrijk moest
voorbereiden. Zie voor de Nederlandse medewerking daaraan Handelingen Tweede Kamer
1934-1935, bijlage 2, hoofdstuk III. 11.
Van Limburg Stirum deed dit vóór 13 juli, het Auswärtige Amt verzekerend dat hij ‘De
Iongh uit Indië kende en dus massgebend was’.
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vloeiend Duitsch en verheelt zijn sympathieën voor onze naburen niet. Ik zal dezer
dagen Zech ook inlichten.
Nu geen tijd meer. Ik zal blijde zijn als de dag van morgen voorbij is en alles weer
meer normaal loopt.

31
Den Haag, 20 juli 1934
Heden had ik op het Huis ten Bosch134 een onderhoud over de ambassadeurskwestie,
dat in elk opzicht onbevredigend verliep. Niet alleen werden allerlei zeer onzakelijke
bezwaren geopperd, maar bovendien was de toon in die mate onheusch, dat ik moeite
had om niet te vergeten tegenover wie ik zat. Het was allemaal ‘ijdeltuiterij’; wij
moesten niet het voorbeeld van België volgen en probeeren ons van een kikker tot
een os op te blazen; er werd mij gevraagd hoe ik het toch in mijn hoofd gekregen
had ‘zoo'n aardigheidje te verzinnen’, enzovoort enzovoort. Het hoofdbezwaar bleek
gelegen in de mogelijkheid, dat wij hier een nuntius zouden moeten ontvangen en
deze dan, hetgeen ik positief betwistte, ipso jure doyen zou zijn.
Het eind van het lied was dat de zaak ‘in beraad’ werd gehouden tot na terugkeer
van de binnenkort te aanvaarden vacantie van zes weken.
Ik kan niet anders zeggen [dan] dat dit alles mij zeer begroot, niet nog zoozeer het
gemis aan instemming met een serieus denkbeeld, als wel de toon dien Hare Majesteit
ook bij deze gelegenheid tegen mij aansloeg. Ik krijg daarvan werkelijk genoeg.
Ik ga van 8-23 augustus met vacantie en installeer mij dan in hotel Zilven te Loenen
op de Veluwe. Ik stel mij voor daar veel languit op de hei te liggen en alle muizenissen
eens van mij af te zetten.

32
Den Haag, 8 augustus 1934
Als alles ware gegaan zooals ik mij had voorgesteld, zou ik hedenmorgen mijn
vacantie hebben aanvaard, waarnaar ik zoo vurig snakte. Maar de Japanners hebben
het anders gewild; de moeielijkheden zijn niet van de lucht en de spanning is groot.
Ik wacht nu elk oogenblik een telegram van Pabst, dat mij het antwoord zal brengen
op een dezerzijds aan de Japansche regeering gesteld ultimatum135. Is dat antwoord
onbevredigend, dan breken wij de onderhandelingen
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Een paleis van koningin Wilhelmina in Den Haag.
Tijdens onderhandelingen over een aanvullend handels- en scheepvaartverdrag die gevoerd
werden onder leiding van de Nederlander Meijer Ranneft en de Japanner Nagaoka. De Vries,
Herinneringen Heldring, 1075 en 1079-1080; Van der Wal, Herinneringen De Jonge, 245-246,
249-251, 255-257, 277-278; zie ook ARA, Archief Meijer Ranneft, inv. nrs. 93 en 347.

Nederlandse historische bronnen 6

65
aanstonds af. Ik ben althans van meening dat onze waardigheid geen andere oplossing
toelaat, maar ik moet nog de sanctie van Colijn hebben, die verleden zondag136
Garmisch heeft verlaten, nu zonder bekend adres rondzwerft en eerst morgenavond
te Baden-Baden bereikbaar is! Ik voelde mij niet verantwoord, vóórdat de zaak tot
een oplossing is, mijn stoel op het departement te verlaten. Daar kamers enzovoort
reeds tijden tevoren waren besproken, zijn mijn kinderen, hoewel zéér tegen hun zin,
heden naar Loenen vertrokken, zoodat ik alléén thuis zit, zonder personeel, dat mede
met verlof is, en alleen met een stokoude huisbewaarder die 's morgens mijn ontbijt
verzorgt! Ge weet niet hoe landerig ik hieronder gestemd ben.
Bij de onderhandelingen te Batavia is fout op fout gestapeld. De onderlinge
verhoudingen in onze delegatie zijn slecht; Ranneft is hyper-nerveus en in voortdurend
conflict met den gouverneur-generaal; iedereen bemoeit zich met de zaak en
telegrafische instructies doorkruisen elkaar voortdurend. De Jonge grijpt in zonder
er ons in te kennen, Ranneft houdt particuliere gesprekken met Nagaoka, koloniën
telegrafeert op eigen houtje en moet op mijn verzoek telkens rectificatie-telegrammen
sturen, en bovendien zendt Colijn uit Garmisch zoo nu en dan ook nog telegrafische
instructies. Het is een hoopelooze verwarring en het kost mij de grootste moeite ook
maar eenigszins de touwtjes in handen te houden.
Eén ding hebben wij in ieder geval geleerd, namelijk dat nooit meer dergelijke
onderhandelingen te Batavia moeten worden gevoerd. Colijn heeft in een zwak
oogenblik destijds daarin toegestemd.
Dank voor uw zooeven ontvangen brief van 3 dezer. De loop van zaken in
Duitschland is voor mij verbijsterend en ik kan er mij geen klare voorstelling van
maken, nog minder van de verrassingen welke in de komende maanden nog te wachten
zijn.
Wil Nini hartelijk danken voor haar brief, dien ik zeer waardeerde. Zoodra ik met
verlof ben, zal ik haar daarop antwoorden. Nu staat mijn hoofd niet naar particuliere
correspondentie.

33
Loenen op de Veluwe, 24 augustus 1934137
Uw uitvoerig en als altijd zoo welkom schrijven van 10 dezer nam ik hierheen mede
om dien in mijn vacantietijd rustig te beantwoorden. Maar er kwam eenvoudig niets
van eenige correspondentie en eerst aan den vooravond van mijn vertrek van hier
neem ik de pen op. Ik heb zeldzaam van mijn 14-daagsch verlof

136
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5 augustus 1934.
Van Limburg Stirum noteerde op de achterkant van de brief: ‘Niets over Bern[hard]. Terug’.
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genoten en heb geluierd naar hartelust. Ik weet niet of ge dit plekje kent. Het is
schitterend gelegen met ruime uitzichten en in eene prachtomgeving. Mijn kinderen
en ik hebben hier eindeloos gewandeld door een steeds varieerend landschap van
hei, bosch en bouwland. Op de fiets maakten wij ruimer excursies en een enkele keer
trakteerde ik mij op een auto. Het hotel138 is perfect; goed beheerd, kraakzindelijk en
eenvoudig, maar goed eten. De dagjesmenschen zijn een bezwaar, maar als men vijf
minuten buiten het hotel gaat, is men daarvan bevrijd. Ik heb op zulke tochten de
gewoonte om mij te verbeelden een vermogend man te zijn, vrij in zijn doen en laten,
en zoekende naar een plaats van vestiging. Ik zag hier vele buitenhuizen die mij
aantrokken, maar het Roode Koper, waar ik hedenmorgen was, spant toch bij verre
de kroon. Als ik eens een erfenis heb, niets meer om handen heb en geen
schoolgaanden zoon meer heb, ga ik mij bepaald dáár vestigen.
Ik ben drie dagen later hierheen vertrokken dan aanvankelijk mijn plan was, doordat
de Japanners mij aan mijn stoel op het departement bonden. Maar vrijdagmiddag 10
dezer kwam er onverwacht een telegram van Pabst139, dat de Japanners hadden
ingebonden en al onze voorwaarden voor voortzetting der besprekingen te Batavia
hadden aanvaard. Een succesje, dat ik grootendeels op het crediet van de rekening
van Pabst kan stellen, die een bijzondere activiteit en veel tact aan den dag legde.
Het waren anders spannende dagen met een voortdurende telegrammenwisseling
met Tokio en een Japansche regeering die slechts bij stukjes en beetjes wilde toegeven.
Ik heb opnieuw ondervonden dat de eenige manier om van de Japanners wat gedaan
te krijgen is, tegenover hun bluff te toonen dat men niet bang is en zich door geen
bedreigingen laat weerhouden om te volharden bij redelijke verlangens.
Morgen keer ik weder huiswaarts; met looden schoenen, want ik verlang nog in
het geheel niet naar Den Haag en nog minder naar het departement. Heel lang zal ik
er trouwens niet zitten, want ik reken 8 september naar Genève te gaan. Wat ik daar
doen moet - buiten besprekingen met Jaspar -, weet ik niet, maar wij mogen zelfs
den schijn niet wekken alsof wij den Volkenbond abandonneeren en niet meer au
sérieux nemen. Dáárom ga ik. Ik neem deze keer Willem Lanschot mede140, niet
omdat ik mij voorstel iets aan hem te zullen hebben, maar om aan politieke desiderata
tegemoet te komen. Willem Lanschot zelf is er ontzettend mede verguld! Ik hoop
niet langer dan uiterlijk één week te Genève te blijven. De opening der Kamers op
18 september is een goed excuus om weer huistoe te keeren.
Maar nu moet ik gaan pakken.

138
139
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Het gerenommerde hotel Zilven te Loenen.
Niet aangetroffen.
Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, bijlage 2, hoofdstuk III.6. De Graeff trad op als
leider van de Nederlandse delegatie naar de jaarlijkse Assemblée van de Volkenbond; Van
Lanschot behoorde als katholiek politicus tot de delegatie.
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34
Den Haag, 23 september 1934
Eindelijk, zult ge wel zeggen! En gij hebt gelijk, ik heb wel hardnekkig gezwegen
den laatsten tijd en vele brieven en briefjes van uwe hand onbeantwoord gelaten. Ik
nam die mede naar Genève, maar vond ook daar geen tijd en gelegenheid tot
correspondentie. De dagen daar zijn altijd zoo bezet met besprekingen, het naloopen
van Assemblée- en commissievergaderingen, luncheon's en diners enzovoort. Eigenlijk
werk viel er voor mij echter niet te doen en, op een enkele uitzondering na, was er
voor mij geen aanleiding om mij in de discussies te mengen. Ik ben het niet met u
eens, wat aangaat de toelating van de Soviet's tot den Volkenbond. Als ik vrij was
geweest, zou ik dan ook uit overtuiging vóór hebben gestemd, maar de meerderheid
van het kabinet wilde anders op grond van overwegingen van interne partijpolitiek141.
Slotemaker, De Wilde en de drie katholieke ministers konden vóórstemmen tegenover
hun partijen niet verantwoorden en Colijn, die het aanvankelijk met mij eens was,
is daarvoor mede op het laatste oogenblik gezwicht. De universaliteit van den
Volkenbond eischte mijns inziens, dat men de Russen zou toelaten zoodra zij zich
daartoe aanmeldden, en uit een oogpunt van behoud der wereldvrede zou het beter
zijn als de Russen zich de remmen van den Volkenbond aanlegden, dan wanneer zij
daarbuiten bleven. En ik vond het onjuist dat het kabinet deze zaak beoordeelde naar
eigen partijmaatstaf, in plaats van haar uit een ruim internationaal standpunt te
beschouwen. De beslissing van het kabinet ging in die mate tegen mijn eigen
overtuiging in - zij werd bovendien genomen terwijl ik afwezig was -, dat ik ernstig
overwogen heb of ik de verantwoordelijkheid daarvoor wel kon dragen.
Het was niet verheffend, maar wèl interessant, dat politieke geïntrigeer te Genève
onder leiding van Barthou van nabij te volgen. Overigens was er te Genève weinig
dat mij boeide, zoodat ik dus maar vertrokken ben zoodra de beslissing over de
Russen gevallen was. Nuttig, zelfs zeer nuttig, was mijn verblijf te Genève in zooverre,
dat ik daar in nauw contact ben gekomen met Jaspar142, die op mij een bijzonder
aangenamen indruk maakte. Hij is degelijker en vooral betrouwbaarder dan Hymans.
Ik heb uren met hem gepraat over eene economische toenadering tusschen beide
landen - Jaspar stak het niet onder stoelen en banken, dat zij den druk der Franschen
moede zijn - en vooral over

141
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Knapen, De lange weg, 208-212. De ministerraad besloot op 15 september 1934 definitief
tegen de toelating van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond te stemmen, samen met Portugal
en Zwitserland.
‘Hij wenscht niets liever dan een nauwe economische toenadering en verder een spoedige
oplossing van de verschillende tusschen de beide landen nog hangende quaesties’, schreef
De Graeff op 12 september 1934 over zijn Belgische collega aan secretaris-generaal A.M.
Snouck Hurgronje. BZ, Archief gezantschap Brussel, Verdragsonderhandelingen 1933-1935,
dossier IV A, brief van 12 september 1934.
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12 J.P.A. François, getekend door de Hongaar O. Lázár
Algemeen Rijksarchief te Brussel
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eene oplossing van de zoogenaamde Belgische kwestie. Hij wenschte vurig dat wij
daartoe zouden kunnen komen. Mijn medewerking daartoe heb ik hem aanstonds
toegezegd, onder de uitdrukkelijke voorwaarde echter dat de Belgen elke gedachte
aan een Moerdijkkanaal, of wat daarop lijkt, zouden loslaten. Jaspar heeft die
voorwaarde zonder reserve aanvaard. Starkenborgh, die brandt van verlangen, kan
nu aan den slag. Eerst de regeling van de verdeeling van het Maaswater tusschen
Albert- en Julianakanaal, en daaraan vastknoopende de sluis bij Terneuzen, de
spoorwegtarieven in West-België, het Schelderégime in zijn volledigheid, met inbegrip
van de Wielingenkwestie. Welk accoord wij ook aangaan, wij zullen altijd meer
moeten geven dan wij krijgen kunnen, en ook daarom zal de te treffen regeling in
ons parlement te eerder aanvaardbaar zijn naarmate zij méér kwesties blijvend oplost.
Jaspar (en ook Van Langenhove) was enthousiast over Starkenborgh, die te Brussel
algemeene sympathie en waardeering vindt. Daarentegen was zijn oordeel over
Octaaf van Nispen (zoomede over Maskens!) vernietigend. Octaaf, die nog altijd
meent dat wij nooit een beteren gezant te Brussel hebben gehad dan hem, moest dat
eens weten! Verder heb ik te Genève met Benes enkele financieele kwesties opgelost.
Zoo kan men daar nog wel eens wat nuttigs doen.
Het zal u interesseeren te weten, dat men mij aangezocht heeft voor voorzitter der
zesde (politieke) commissie, waarvoor ik om verschillende redenen moest bedanken,
en dat men mij aanvankelijk voor voorzitter van de Assemblée zelve candidaat had
willen stellen, doch daarvan terecht had afgezien, omdat van mij moeielijk eene
hartelijke welkomstrede aan het adres der Soviet's kon worden verwacht! Aan François
en Patijn heb ik te Genève altijd veel steun en aangenaam gezelschap; Wil Lanschot
daarentegen is wel heel pover en uitermate vervelend. Maar zelf vond hij het
gedelegeerdeschap zéér gewichtig.
Van een aanstaande verlooving van de prinses, waarover ieder den mond vol heeft
hier, weet het kabinet niets en evenmin de naaste hofomgeving. Ook de Zweden
weten van niets. Ik geloof er dan ook geen woord van. Intussen prijken de boekwinkels
hier met groote foto's van prins Karl en met levensbeschrijvingen van hem. De
koningin is begrijpelijkerwijze woedend over dergelijke indelicate indiscreties; de
prinses zelve neemt het van den vrolijken kant op. En bij een familiefeest onlangs
bij de ouders van Karl hebben de neefjes en nichtjes hem geplaagd met de vraag, of
hij al een kaartje naar Den Haag had gekocht!
Mijn indrukken te Genève ten aanzien van de Saar waren dat, althans bij het
Volkenbondssecretariaat, een sterke neiging bestond om het op handhaving van de
status quo aan te sturen, tenzij er een verpletterende meerderheid voor aansluiting
bij Duitschland mocht worden verkregen. De Iongh was te Genève, doch ik heb hem
helaas misgeloopen. Patijn houdt vol dat Mussolini en Hitler wel degelijk, en zeer
omstandig, de Oostenrijksche kwestie hebben besproken en Hitler daar voor Mussolini
het hoofd had gebukt. Jammer dat de opvolger van Dolfuss een geheel ander type is
en op Mussolini in het geheel geen indruk had gemaakt. Ik ontmoette Schussnig
meermalen te Genève; hij is een stille, gere-
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serveerde man, maar iemand van groote karaktervastheid. Van zijn minister van
buitenlandschen zaken, Waldenegg, had ik geen prettigen indruk.
En zoo gaan wij langzamerhand hier den winter weer in, met alle voor- en nadelen.
Mijn eerste diner gaf ik hier een paar weken geleden al aan de met verlof hier zijnde
gezanten: John Loudon, Carel Rappard, Nepveu, Hubrecht en Teppema met hun
vrouwen, voor zooveel aanwezig. Ook de Beelaerts'en had ik er bij gevraagd.
Ik verwacht binnenkort door Hare Majesteit ter conferentie te zullen worden
geroepen en zal dan de ambassadeurskwestie opnieuw aan de orde stellen, naar ik
hoop met meer succes dan de vorige keer. De stemming onder mijn ambtgenooten
ten opzichte van zulke conferenties is nu al van dien aard, dat een ieder zich van
tevoren voorbereidt op uitvallen van kwaad humeur. De liquidatie van den boedel
van Zijne Koninklijke Hoogheid geeft eindelooze zorgen; er komen heel wat
vorderingen los en er komt weer allerlei vuil naar boven.
Groet Nini recht hartelijk van mij. Wanneer komt ge in Den Haag?

35
Den Haag, 3 oktober 1934
Dank voor uw bericht van gisteren. Meld mij s'il vous plaît nog even, of Nini van
15-17 dezer mede hier komt en, zoo ja, of ge beiden mij dan het groote genoegen
wilt doen dinsdag 16 dezer bij mij te komen eten in klein gezelschap. Zoo ge alléén
komt en nog geen andere afspraak hebt gemaakt, houd dan den dinsdag vrij dat wij
's avonds ergens samen kunnen gaan eten.
Ik ben benieuwd van u te hooren, of Swinderen wat meer weet van het
bruidsmeisjesschap van Hare Koninklijke Hoogheid143 en wat daarmede indirect
mocht samenhangen. Wij weten hier niets, maar er loopen de wildste geruchten.

36
Den Haag, 8 november 1934
Vergun mij op het eerste deel van uw brief van onlangs over de opzegging van het
clearingverdrag144 langs dezen weg even te antwoorden.

143
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Prinses Juliana zou op 29 november 1934 bruidsmeisje zijn bij het huwelijk van prins George,
hertog van Kent.
BZ, Archief directie economische zaken, dossier 70 B, nr. 46. In die brief van 3 november
1934 deelde Van Limburg Stirum mee, dat de Duitse regering het clearingverdrag van 21
september 1934 (niet gepubliceerd) wilde opzeggen. Zie voor de daaropvolgende
onderhandelingen EZ, Collectie Hirschfeld, doos 58A, en ARA, Archief ministerie van
financiën, Administratie generale thesaurie, inv. nr. 621, mappen 45 en 46.
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Ik behoef u nauwelijks te zeggen, dat de inderdaad verregaande indiscretie van Ries
heeft plaatsgevonden buiten eenige voorkennis van collega Oud of van mij. Wij
waren er beiden even ontsteld over, toen wij ervan hoorden, en Ries zal door zijn
minister duchtig de ooren worden gewasschen.
Ter verklaring, niet ter verontschuldiging, van bedoelde ergerlijke indiscretie diene
echter, dat Ries door Hartenstein werd opgebeld en van dezen vernam dat de Führer
zijn sanctie had gehecht aan de, aanvankelijk voorwaardelijke, laatste offerte van de
Duitschers inzake fixeering van den Markenkoers voor de bevroren oude vorderingen.
Ries, die in de meening verkeerde dat het verdrag onzerzijds reeds was opgezegd en
daarbij onvoldoende rekening hield met den tijd die moest verloopen tusschen het
besluit van den ministerraad en de uitvoering daarvan te Berlijn, wilde de boodschap
van Hartenstein niet zonder meer met belangstelling in ontvangst nemen en heeft
dezen toen medegedeeld, dat zijn boodschap nu alle beteekenis voor ons had verloren,
nu het verdrag was opgezegd, iets dat blijkbaar nog niet tot Hartenstein was
doorgedrongen.
Kan ik mij in dit opzicht de onvoorzichtige uitlating van Ries wel eenigszins
verklaren, veel ernstiger vind ik het, dat hij aan Hartenstein zou hebben gezegd dat
het besluit van den ministerraad afweek van het advies van onze deskundigen. Dit
wordt nader onderzocht. Oud acht het onaannemelijk dat Ries een dergelijke
mededeeling zou hebben gedaan, maar ik vraag mij af, hoe de Duitschers dan aan
die wetenschap zijn gekomen. Bovendien is het niet geheel juist. Van de ‘deskundige
adviseurs’ der regeering was alleen Ries tegen dadelijke opzegging. Hij wilde dat
wij er ons toe zouden bepalen met opzegging te dreigen, terwijl de ministerraad met
Hirschfeld en Schaepman van meening was dat dadelijke formeele opzegging, onder
aanbieding van dadelijke sluiting van een nieuw verdrag indien aan bepaalde
onzerzijds gestelde voorwaarden werd voldaan, beter bij de situatie paste en op de
Duitschers meer indruk zou maken.
Wij zitten tot over de ooren in de begrootingsbehandeling. Elken middag van 1-6
uur moet ik in de Kamer zitten. Mijn eigen begrooting komt vermoedelijk in de
tweede helft der volgende week aan de orde. Ik zal blij zijn als dat achter den rug is.
Voor het oogenblik moet ik het hierbij laten. Stof voor verdere correspondentie
is er genoeg, maar tijd niet.

37
Den Haag, 26 november 1934
Dank voor uw brief van 23 dezer. Nu ge er zelf over schrijft, wil ik u wel wat meer
mededeelen over de ontmoeting te Londen. Doch dit uitsluitend voor u persoonlijk;
schrijf of spreek er ook niet over met Frans145, want ook hij kent de toedracht maar
gedeeltelijk.

145

F. Beelaerts van Blokland.
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Het begon mij te hinderen dat, bij gebreke van eenig initiatief van de eene of van de
andere zijde, er geenerlei vooruitgang in de zaak kwam. Daarom heb ik de stoute
schoenen maar aangetrokken en heb ik van de gelegenheid van een afscheidsbezoek
van Adlercreutz gebruik gemaakt om hem te vragen tijdens zijn verlof in Zweden
aan wien het maar hooren wilde te vertellen, dat eene verloving met een Zweedschen
prins hier te lande algemeene sympathie zou vinden. De heer De Adlercreutz heeft
mijne bedoeling goed begrepen en heeft, tijdens eene hem door den Zweedschen
koning verleende audiëntie, Zijne Majesteit in kennis gesteld met de wenschen die
hier in en buiten regeeringskringen leefden. De koning bleek verrast en ging er niet
aanstonds op in. Bij een afscheids-audiëntie van Adlercreutz deelde de koning hem
echter mede dat hij er met prins Karl over gesproken had, en droeg hij in verband
met dat onderhoud de gezant op om mij officieel mijne tusschenkomst te vragen om
ter kennis van de koningin te brengen dat, indien dat met de wenschen van Hare
Majesteit mocht strooken, hij bereid was eene ontmoeting tusschen de beide jongelui,
te Londen of elders, te bevorderen.
Ik heb toen een persoonlijken brief aan de koningin geschreven, waarin ik, zonder
verdere commentaar, de boodschap van den Zweedschen koning overbracht. Ik was
wel eenigszins in spanning welke uitwerking die brief zou hebben; de mogelijkheid
bestond dat ik een snauw zou krijgen, dat ik had moeten weigeren officieele
tusschenkomst te verleenen in zaken die het koninklijk huis persoonlijk regardeerden.
Maar in stede daarvan, kreeg ik een eigenhandigen brief van de koningin146, waarin
zij mij verzocht via Adlercreutz haar ‘Oom van Zweden’ te doen mededeelen, dat
de koningin eene ontmoeting zeer zou toejuichen, en dan te Londen, en dat zij de
koning erkentelijk was voor zijn bereidwilligheid om daartoe mede te werken! En
het resultaat is dat de jongelui nu samen te Londen zijn. Moge nu die ontmoeting
ook het effect hebben dat wij er van hopen. L'affaire est en marche en daarop was
het wachten.
Dank voor uwe gelukwenschen met de aanneming der begrooting. Ik was blijde
toen het achter den rug was. Twee lange middagen hield de Kamer mij bezig147. Zelf
sprak ik een klein uur, de replieken waren zonder belang en de artikelen gingen onder
de hamer door.
Ik wilde wel dat het met de clearingonderhandelingen even vlot liep, maar dat is
niet het geval. Ik heb dr. Koehler, die mij heden bezocht, nog eens duidelijk gezegd
dat de Duitschers de zaak op haar kop zetten door, in stede van dankbaar elke
tegemoetkoming onzerzijds te aanvaarden, hunnerzijds allerlei voorwaarden te stellen.
Het begint er op te lijken alsof het een gunst van de Duitschers is, als zij iets betalen
van hetgeen wij rechtmatig te vorderen hebben. Koehler, een
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ARA, Archief De Graeff, inv. nr. 19, brief van 26 oktober 1934.
Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, 387-399 en 403-420. De behandeling van de
begroting van buitenlandse zaken door de Tweede Kamer vond plaats op 16 en 20 november.

Nederlandse historische bronnen 6

73
werkelijk fatsoenlijke man, had daarop niet veel te antwoorden. Men zegt hier dat
hij als Ministerialdirektor op zijn laatste beenen loopt.
Geruchten over scheiding Wassenaer - een slappe jongen met een zwak karakter,
ik ken hem van nabij - en hertrouwen met een juffie uit een bar hadden mij reeds
bereikt. Ik had er reeds werk van gemaakt.
Met de ambassadeurskwestie schiet ik niet op. Colijn heeft begin september de
zaak met Hare Majesteit besproken en als gevolg daarvan zou de koningin mij weder
ontbieden. Ik moet dat afwachten, zag de koningin in maanden niet. Ik denk er niet
over het denkbeeld op te geven. De groote angst van Hare Majesteit is dat, bij
aanstelling over en weer van ambassadeurs, de Heilige Stoel agrément voor een
nuntius zal vragen, die dan automatisch doyen zou zijn. Ik vrees niet dat de Heilige
Stoel, nu wij geen vertegenwoordiging daar meer hebben148, op de toelating van een
nuntius zal aandringen, maar in het mogelijke geval kan den Heiligen Stoel aanstonds
beduid worden, dat dit niet mag impliceeren dat de nuntius ook doyen zal zijn.
Sociaal is het druk. Zelf geef ik tweemaal 's weeks diners en ik hoop aldus vóór
Kerstmis mijn schulden te hebben afgedaan.
Justitie stelt voor uitleiding op vrij groote schaal van de leiders der Reichsdeutsche
Gemeinschafte, die, althans in Limburg, zuiver camouflage blijken te zijn van de
vroegere nazi-organisaties. Het spijt mij zeer voor Zech, maar ik vrees inderdaad dat
hier ingegrepen moet worden. Er wordt weer terreur op andersdenkenden geoefend,
het oude verbond tusschen de verschillende vereenigingen, culmineerende in een
Auslandscommissie der NSDAP (majoor Witte), is weder hersteld, enzovoort
enzovoort.
Er komen bezoekers.
Postscriptum. Ik geloof niet dat dit kabinet het nog een half jaar houdt. De
rooms-katholieken ageeren sterk tegen Colijn in de Kamer en in hun pers. En als wij
in januari komen met een suppletaire begrooting met millioenen bezuiniging, waarbij
allerlei heilige huisjes worden afgebroken, zal het met het kabinet wel gedaan zijn.
En zonder zéér drastische maatregelen komen wij er niet; het deficit varieert tusschen
60 en 100 millioen. Aalberse moet dan maar toonen dat hij het beter kan. Als men
ons laat vallen, gaat men binnenkort regelrecht naar eene dictatuur.

148

Sinds juni 1926, ten gevolge van het feit dat de Tweede Kamer in november 1925 een
amendement-Kersten tot opheffing van de Nederlandse vertegenwoordiging bij het Vaticaan
aangenomen had. Het Vaticaan bleef daarna in Nederland vertegenwoordigd door een
internuntius. Puchinger, Colijn II, hoofdstuk 7.
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13 Prinses Juliana in gesprek met mr. Volkoff van de Covent Garden Opera in de Nederlandse
ambassade in Londen (1936)
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38
Den Haag, 30 november 1934
De jongste berichten uit Londen zijn helaas slecht. - - -149 Algemeen werd te Londen
betreurd dat de suite van de prinses zoo weinig geschikt is. - - -150

39
Den Haag, 6 december 1934
Dank voor uwe beide brieven. Zooals ge weet, is de prinses, die nog tot medio dezer
te Londen had zullen blijven, plotseling teruggekomen. Zij weigerde koppig, tegen
dringend advies van Swinderen in, om een voor haar gearrangeerde thé van de
Anglo-Batavian Society ten huize van lord Albemarle bij te wonen en toen Swinderen
daarop nader was teruggekomen, besloot zij Londen aan de vooravond van dien thé
te verlaten! Deze plotselinge terugkeer bewijst ook overigens nog, dat er van de
gehoopte verlooving niets komt. Het schijnt dat Palmstierna nog eenige hoop koestert,
maar hij is de éénige. - - -151
Ik doe u toezenden mijn correspondentie met justitie en met Zech over de
naziberoering in Zuid-Limburg152. Beucker Andreae kwam er niet uit en toen heb ik
zelf maar de pen ter hand genomen en de brieven aan Van Schaik en Zech opgesteld.
Met mijn brief aan Zech ging Van Schaik tenslotte accoord. Ik heb dien persoonlijk
aan Zech overhandigd en bij die gelegenheid heel open met hem gesproken en hem
gezegd, dat ik voor deze keer er weder in was geslaagd een al te fel optreden tegen
de nazi's als door Van Schaik gewenscht te voorkomen, maar dat ik dat verder niet
kon garandeeren en dat ik, als de nazi-actie zoo doorging, geen verder bezwaar kon
maken tegen uitzetting van Witte en tientallen anderen. De arme Zech zit erg met de
zaak verlegen, maar zou zijn uiterste best doen. Het is uitstekend dat ge bij voorbaat
het Auswärtige Amt al hebt ingelicht. Persoonlijk heb ik sterk den indruk, dat bij
onze autoriteiten in Zuid-Limburg alle objectiviteit zoek is en dat hier eene katholieke
actie tegen het Hitler-regime in de politierapporten de overhand heeft, eene actie
waarvoor ook collega Van Schaik ontvankelijk is. Maar met dit feit moeten de
Duitschers nu eenmaal rekening houden en daarom dubbel voorzichtig zijn in zulk
een kwetsbare streek. De katholieke pers maakt zich steeds meer meester van de
zaak en
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Geschrapt zijn eenentwintig regels over het gedrag van prinses Juliana te Londen. Zie De
Vries, Herinneringen Heldring, 1089-1090, voor de voorgeschiedenis.
Geschrapt zijn zes regels over het gevolg van prinses Juliana.
Geschrapt zijn dertig regels over enkele opvattingen van prinses Juliana.
De Graeffs correspondentie met Van Schaik vóór 21 maart 1935 (zie noot 174) is niet bewaard
gebleven, die met Zech wel (RIOD, FO/SD-fotokopieën). Zie ook De Jong, Koninkrijk, I,
566-567.
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dat vindt terugslag in de Kamer. Ik ben altijd dankbaar dat Zech en ik het zoo goed
kunnen vinden, waardoor dergelijke besprekingen zooveel gemakkelijker gaan. Ik
houd dan ook mijn hart vast dat Zech teruggeroepen wordt en door een waschechte
nazi wordt vervangen.
Het nieuwe clearingverdrag is nu geteekend153. Zou het een lang leven hebben?

40
Den Haag, 10 december 1934
Een dezer dagen lunchte bij mij eene oude bekende uit Peking154, die daar sinds 30
en meer jaren als particuliere verpleegster gevestigd is. Wij kennen haar doordat zij
indertijd in Tokio mijne vrouw assisteerde bij de geboorte van mijn zoon. Zij is eene
vrouw op leeftijd (± 60 jaar), gaat op in haar werk en bemoeit zich met de menschheid
niet verder dan voor haar werk noodig is.
In den loop van het gesprek vroeg ik haar naar de Nederlandsche kolonie te Peking,
waarop zij mij antwoordde dat die niet van eenige beteekenis is, maar dat het zoo
jammer was dat het compound van onze legatie zoo'n slechten naam had. De Britsche
minister bijvoorbeeld had haar gezegd, toen zij een tijd daar als verpleegster
fungeerde, dat de verhoudingen in het corps diplomatique te Peking zoo goed waren
met ééne uitzondering, namelijk de Nederlandsche legatie waar ‘eigenlijk geen
fatsoenlijk mensch een voet in huis kon zetten’. Dat gold de losheid van zeden van
Thorbecke zelf, wangedrag van Bosch van Drakenstein, die inmiddels het voorbeeld
van zijn chef heeft gevolgd en gescheiden is155, en den tolk Abell, die gehuwd is met
eene Russin van verdachte zeden!
Ge begrijpt hoe ellendig ik het vind, dat op deze wijze ons gezantschap te Peking
in opspraak is en dat zelfs op eene behoorlijke legatie als de Engelsche op die wijze
over onze vertegenwoordiging wordt gesproken. Het is echter niet zoo eenvoudig te
beoordeelen of er inderdaad reden is om in te grijpen, en nog minder om te bepalen
hoe dat zou moeten geschieden. Bosch van Drakenstein staat op de nominatie om
overgeplaatst te worden, maar den tolk, die alleen te Peking bruikbaar is, kunnen wij
zoo gemakkelijk niet kwijt en voor Thorbecke weet ik voorshands ook geen uitweg.
Maar vóór alles zou ik gaarne eenige meerdere zekerheid over de huidige
verhoudingen aan onze legatie hebben. Mijn vraag is nu, of gij wellicht over relaties
beschikt die objectieve en betrouwbare inlichtingen zouden kunnen geven? Zelf weet
ik momenteel geen goed kanaal. Ik heb over Pabst gedacht, maar hij is persoonlijk
zéér met Thorbecke gelieerd
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Het clearingverdrag werd ondertekend op 5 december 1934. Staatsblad 1935, nr. 315.
Zuster M. Kranenburg.
Van de Zweedse A.H. Ekelund; hij hertrouwde op 6 november 1934 met de Amerikaanse
A.L. Eastman.
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en zou het vermoedelijk zeer onaangenaam vinden om over hem te rapporteeren.
Wat de vervanging van Van Weede betreft, ge hebt er natuurlijk aanspraak op,
dat met uwe wenschen zoo eenigszins mogelijk rekening wordt gehouden. Ik heb
dan ook geen bezwaar, als ge dat bepaald wenscht, u Star Busmann te geven, maar
ik zie vooralsnog nog niet hoe ik dat tegenover John Loudon kan motiveeren, die
erg op het behoud van Busmann is gesteld. Daarbij komt dat, als de Busmann's
weggaan uit Parijs, daar aan het gezantschap geen enkele Nederlandsche vrouw meer
bescheiden zal zijn, terwijl te Berlijn althans de chieffesse van onvervalst Hollandsch
bloed is! Van Snouck Hurgronje jr. hoor ik dat men vroeger op hem tegen had, dat
hij zoo kletsen kon en altijd vervuld was van potin's. Maar men zegt mij dat hij dat
euvel overwonnen heeft.
Jan Visser dreigt den diplomatieken dienst te zullen verlaten, indien hem niet
gegarandeerd kan worden dat hij nooit over zee gezonden zal worden. Dat heeft hij
aan zijn moeder moeten beloven. Ge begrijpt echter dat ik zulk soort garanties niet
kan en mag geven.

41
Den Haag, 19 december 1934156
Veel dank voor verschillende brieven. Ik heb aanstonds Thorbecke ter veranwoording
geroepen over de huisvesting die door hem zou zijn verleend in een op het
Oostenrijksch compound staand huis aan vrouw Cathleen. Ik ben benieuwd naar zijn
antwoord en vrees zeer dat dit onbevredigend zal zijn. Over de eventualiteit dat
Thorbecke met die vrouw zal huwen, behoeven zijn collega's en hunne echtgenooten
zich niet bezorgd te maken. Doet hij zulk een dwaasheid, dan kan ik hem in den
dienst niet handhaven. Dat weet Thorbecke, ik heb het hem schriftelijk en mondeling
gezegd.
Aan Star Busmann en Loudon laat ik weten, dat zij er op hebben te rekenen, dat
Busmann tegen het vertrek van de Weede's (in maart aanstaande vermoedelijk) naar
Berlijn wordt verplaatst. Ge moet u echter over mevrouw Busmann niet teveel illusies
maken; ik hoorde dat zij na eene recente bevalling physiek in slechten toestand
verkeert en zich nog tijden en tijden zeer in acht moet nemen.
Ge zult inmiddels Zech wel hebben ontmoet. Ik heb erg met hem te doen; hij was
eergisterenmiddag nog bij mij en ik vond hem hyper-nerveus en zeer bezorgd over
zijn eigen, toch al precaire, positie. Het zou mij ontzettend spijten als wij hem kwijt
mochten raken. Van alle hoofden van missie is hij (en zij niet minder) mij verreweg
de meest sympathieke, en persoonlijk en zakelijk kon ik het steeds zoo goed met
hem vinden. Ik geef hem volgaarne toe, dat de geheele actie in Zuid-Limburg tegen
de Reichsdeutsche Gemeinschaft sterk opgeblazen is en geïnspireerd is door de
roomsch-katholieke geestelijkheid, die ook druk
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Van Limburg Stirum noteerde boven de brief ‘Nazis in Nederland’ (zie noot 152). Hij
onderstreepte in de brief (mevrouw) Busmann en Zech.
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uitoefent op mijn collega van justitie, die toch al een weifelende persoonlijkheid is.
Maar juist dit feit, waaraan nu eenmaal niet te veranderen is en dat een gevolg is van
de houding van het Hitler-régime tegenover de katholieke wereld, hadden Duitschers
in Zuid-Limburg aanleiding moeten geven om dubbel voorzichtig en gereserveerd
te zijn. Ook geef ik Zech toe, dat de concrete aanwijzingen ten aanzien van politische
Thätigkeit en van pressie op anderen, elk op zich zelve, nu niet zoo heel veel beduiden,
maar het geheel wijst toch op eene roerige, arrogante en agressieve beweging van
de zijde der Duitschers, terwijl van hen verlangd wordt dat zij zich als rustige
ingezetenen gedragen en zich zoo min mogelijk in opspraak brengen. Ik doe wat ik
kan om ernstige moeielijkheden te voorkomen. Mijn zoogenaamd ‘onvriendelijke’
brief aan Zech, dien ik zelf redigeerde, evenals den brief aan justitie, was juist door
de meest vriendelijke bedoelingen ingegeven. Ik kon niet verhinderen dat die Nacken
uitgezet werd, doch de brief aan Zech had de bedoeling massale uitzettingen (onder
andere van dien majoor Witte), welke justitie beoogde, te voorkomen.
De arme Swinderen is na het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid geheel
overstuur. Hij heeft dagenlang het bed moeten houden en is zeer overspannen. Nu
krijgt het departement natuurlijk de schuld dat wij hem zonder hulp hebben gelaten
in dien drukken tijd, maar hij vergeet dat wij hem spontaan hulp hebben aangeboden
door Bosch van Rosenthal, die hier nog was, tijdelijk naar Londen terug te zenden,
doch dat hij daarvan niet gediend was. Dat de vervanger van Bosch van Rosenthal,
namelijk Teixeira, inmiddels een maagzweer en griep kreeg, kan ik niet helpen!

42
Den Haag, 19 december 1934
Ik verzuimde in mijn juist gesloten en verzonden brief u mede te deelen, dat ik voor
de herplaatsing van Van Vredenburch, welke niet eenvoudig was, óók omdat hij
tegen september weer hier moet zijn om zich voor te bereiden voor zijn één jaar
uitgesteld examen, een oplossing meen te hebben gevonden door hem tijdelijk te
detacheeren op het consulaat-generaal te Hamburg. Alvorens u daarover te schrijven
heb ik Van Aerssen eerst onderhands laten polsen, of hij eventueel Van Vredenburch
zou kunnen gebruiken en zou willen gebruiken. Van Aerssen heeft daarop in een mij
zeer sympathieken brief bevestigend geantwoord. Hij ziet alle bezwaren, maar
beschouwt het als een onderscheiding dat hij uitverkoren is om Van Vredenburch
zoo mogelijk weer in het goede gareel te brengen.
Indien ook gij met deze detacheering accoord kunt gaan, zal ik daartoe binnenkort
het noodige laten doen157.
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De gezantschapsattaché H.L.F.K. van Vredenburch werd met ingang van 1 januari 1935
werkzaam gesteld bij de consul-generaal te Hamburg, F.C. van Aerssen Beyeren van Voshol.
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43
Den Haag, 12 januari 1935
Veel dank voor uwe zooeven ontvangen regelen. Ik weet dat Hare Majesteit wel zeer
teleurgesteld is over de mislukking van de ontmoeting te Londen, welke, naar mij
nu van meer dan één zijde gemeld wordt, voor een groot deel te wijten moet zijn
geweest aan geïntrigeer van de koningin van Noorwegen158 en aan jaloezie van de
Grieksche (Deensche) prinsessen die, als probaat middel om prins Karl af te schrikken,
hem met hun plagerijen over en ten koste van zijne aanstaande vrouw hebben
vervolgd. Ik weet ook dat Hare Majesteit nog niet alle hoop heeft laten varen en kort
na de terugkeer van de prinses eene vrij frequente correspondentie met prinses Alice
heeft gevoerd. Ten slotte weet ik dat van Zweedsche zijde (Adlercreutz hier en
Palmstierna te Londen) de zaak niet als hopeloos wordt beschouwd. Onder deze
omstandigheden acht ik mij, ook zonder verdere navraag, onbezwaard om u te zeggen
dat elke stap welke ge in het belang der goede zaak nog zoudt kunnen doen, zich zal
bewegen in eene hier gewenschte richting.
13/1. Zoover kwam ik gisteren. Heden ben ik wel zéér vervuld van het plotseling
heengaan van collega Kalff. Hij was slechts enkele dagen ziek, griep die ontaardde
in longontsteking. Ik zal hem zéér missen. Hij was de eenige van mijn ambtgenooten
tot wien ik mij ook persoonlijk aangetrokken voelde, en met wien ik in echt
kameraadschappelijke en vertrouwelijke verhouding stond. Hij haatte zijn baantje
en verlangde ervan verlost te worden. Voor zijn gezin ook een groot verlies.
De antwoord-nota van Zech159 is veel makker dan ik gedacht had. Ik zal een korte
repliek ontwerpen, u die eerst ter beoordeeling zenden en u dan vragen de zaak verder
mondeling met het Auswärtige Amt te behandelen, onder achterlating van een
aide-mémoire. Intusschen is het alsof de Duitschers hier het er om doen om zich en
hunne Gemeinschafte in opspraak te brengen, in plaats van zich zoo rustig mogelijk
te houden.
Een drukke week gehad; het seizoen vergt dit jaar veel meer van mij dan verleden
jaar. Ik lunchte dezer dagen bij uw ex-collega Wuolyoki, dien ik gaarne mag. Hij
heeft iets echt gemoedelijks en is zeker niet dom.
[Postscriptum] Excuseer deze afgescheurde velletjes. Ik merkte het te laat!
John Loudon protesteert nu tegen de overplaatsing van Busmann en vraagt als
compensatie dat de Weede's naar Parijs zullen gaan, in plaats van naar China. Alsof
de voorgenomen mutaties juist niet een gevolg waren van de zending van de Weede's
naar China! Konden zij in Europa blijven, dan zou er geen enkele reden zijn Busmann
en Weede van plaats te laten ruilen! Verder insisteert ook
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Koningin Maud, prinses van Groot-Brittannië en Ierland.
Van 10 januari 1935 (zie noot 152). In de marge is met rood potlood een, later doorgestreept,
vraagteken gezet.
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Loudon op een secretaris die met een Nederlandsche vrouw gehuwd is. Er zijn er in
het heele corps, behalve Van Weede, maar drie! Het is niet gemakkelijk het iedereen
naar den zin te maken.

44
Den Haag, 17 februari 1935
Het wordt werkelijk tijd dat ik, na zoovele brieven en briefjes van uwe hand, nu
eindelijk ook eens iets zelf laat hooren. Ik kon er eerder geen gelegenheid voor vinden.
Geruimen tijd heb ik mij heel weinig wel gevoeld. De griepbacil spookte in mijn
huis en ik heb het onverstand gehad te willen trachten een aanval te onderdrukken
door op de been te blijven en het gewone leven voort te zetten. Eindelijk moest ik
wel besluiten mij een week thuis op te sluiten, maar zoodoende heeft het veel langer
geduurd dan wanneer ik maar dadelijk den strijd had opgegeven. Wat voelt men zich
nà zulk een toch onschuldigen aanval hopeloos slap en vervelend. Eerst nu begin ik
weer bij te trekken.
Verder was het deze maand sociaal hopeloos druk (19 avonduitgangen!) en hield
de Eerste Kamer mij bezig. Drie dagen bracht ik daar door voor mijn begrooting160
en ik was blijde toen eergisteren, nadat ikzelf een vijf kwartier had staan praten, het
ontwerp werd aangenomen. Het is dwaas: tot nu toe lukt het optreden mij in het
parlement nogal wel, maar van tevoren zie ik er toch elke keer weer als een berg
tegen op en kom ik pas tot rust, als ik het woord krijg. Dan loopt het vanzelf.
Uwe berichten uit Stockholm bevestigen mijn eigen indrukken en ook die van
Hare Majesteit, die, zooals zij dezer dagen Swinderen zeide, den Zweedschen
candidaat nu heeft afgeschreven. Swinderen zelf ziet het niet zoo somber in en zijn
collega Palmstierna evenmin. Swinderen zou nog wel eens een poging willen wagen
en piekert er over, of het niet mogelijk zou zijn een ontmoeting tusschen hem en
prins Karl bijvoorbeeld te Berlijn uit te lokken. Hij meent dat mevrouw Van Swinderen
grooten invloed op Karl heeft en het misschien wel klaar zal spelen. Hij wil er u over
schrijven. De Swinderen's zouden bijvoorbeeld in april of mei naar Berlijn kunnen
komen. Ik ben op dit punt niet optimist, vraag mij zelfs af, of, waar een bepaalde
tegenzin van Karl tegen de prinses viel te constateeren, het wel verantwoord is te
probeeren de zaak te forceeren. Dat geeft op den duur toch maar ellende. Hare
Majesteit is nu weer teruggekomen op de beide Denen (Grieken)161, maar Swinderen
heeft tegen die candidaten ernstige bezwaren, nog afgescheiden daarvan dat de
Grieksche ex-koning er niet van weten wil. Het blijft een probleem. Volgens
Swinderen is de kwestie ook daarom

160
161

Handelingen Eerste Kamer 1934-1935, 251-256, 257-279 en 281-288. De begroting van
buitenlandse zaken werd op 13-15 februari 1935 in de Eerste Kamer behandeld.
De prinsen Peter en Paul.
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acuut, dat hij uit goeden bron weet dat Hare Majesteit lijdende is aan een kwaal
waarmede zij nog wel een paar jaar kan rondloopen, doch ook zeer spoedig tot een
fataal einde kan voeren. Hier loopen ook geruchten van dien aard. Ik kàn er echter
geen waarde aan hechten. Ook Beelaerts sprak die geruchten tegenover mij in den
meest stelligen zin tegen. De koningin is inderdaad oververmoeid, besluiteloos,
nerveus en spoedig geïrriteerd. Zij ziet tegen alles op en het kost de grootste moeite
Hare Majesteit er toe te krijgen haar representatieve plichten, hoe beperkt ook, te
vervullen. Ik geloof veeleer dat Hare Majesteit er over denkt om, zoodra de prinses
gehuwd zal zijn, te abdiceeren.
Inzake de ambassadeurskwestie (lees hierover het Eerste Kamer-verslag) heeft de
koningin mij nu toegestaan haar een schriftelijk voorstel te doen. Dit is nu in de
maak. Het nuntius-bezwaar, feitelijk het eenige bezwaar van Hare Majesteit, is mijns
inziens op te heffen door, wanneer de paus hier een nuntius zou willen plaatsen, de
uitdrukkelijke conditie te stellen dat die vertegenwoordiger niet jure suo doyen zal
zijn.
Over de positie van het kabinet zal in de komende maanden wel de beslissing
vallen, wanneer wij komen met het groote bezuinigingsontwerp162, waartoe ook ik
helaas voor 1/4 millioen moet bijdragen, door intrekking van allerlei subsidies,
opheffing van een aantal kanseliersposten en eene vermindering met 10% van de
materieele uitgaven voor de verschillende diplomatieke en consulaire posten. Het is
een geweldige aderlating, maar ik mocht er mij niet aan onttrekken en wilde dat ook
niet doen, omdat ik anders geen vrijheid van spreken zou hebben tegen onwillige
collega's die heel wat meer kunnen en moeten offeren. Bij dat ontwerp worden zóóvele
‘heilige huisjes’ omgehaald, dat ik de mogelijkheid voorzie dat de Kamers de
medewerking weigeren. Helaas is Colijn ook niet in prima conditie, hij is al lang
oververmoeid, lijdt aan aambeien, waarvoor hij onlangs een allerpijnlijkste operatie
onderging, en maakt verder suiker als gevolg van surmenage.
Ik zit te houden met een voorstel van Van Schaik163 om nu dien majoor Witte maar
uit te wijzen. Au fond heeft hij gelijk. Die majoor trekt zich van de wenschen der
regeering niets aan en het is ook mijns inziens gewenscht nu eens een sprekend
exempel te stellen. Als ik nog aarzel, is dat omdat ik vrees dat een dergelijke maatregel
voor Zech ernstige gevolgen zal hebben en ik hem hier niet gaarne zou missen, en
nog minder gaarne zou zien vervangen door een volbloed nazi.
Verder moet ik dezer dagen beslissen over Thorbecke. Hij heeft erkend dat hij dat
huis op het Oostenrijksche compound ter beschikking van mevrouw Cathleen heeft
gesteld en uit een tweeden, meer particulieren, brief van hem kan ik geen anderen
indruk krijgen dan dat hij met haar wil huwen. Hij heeft nu verlof gevraagd en ik
denk er over hem dat te weigeren en hem op disponibiliteit te
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Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, bijlage 362. Het bezuinigingsontwerp was bedoeld
tot verlaging van de openbare uitgaven.
Van 5 februari 1935 (zie brief 50).
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stellen. Hoe is het mogelijk zóó zijn eigen glazen in te gooien. Maar het gaat mij aan
het hart dien man, die mij overigens zoo precieus is, aan den dijk te zetten.
Verder geen nieuws.

45
Den Haag, 19 februari 1935
Ik heb zooeven aan Thorbecke geseind dat, nu hij, in weerwil van zijne stellige
verzekeringen en toezeggingen, voortgegaan is zich te Peking in opspraak te brengen
op zulk eene wijze dat daardoor zijne ambtelijke positie ernstig is geschaad, en nu
hij zich zelfs niet ontzien heeft aan mevrouw Cathleen huisvesting te verleenen in
eene woning waarover hij qualitate qua had te beschikken, ik hem niet kan handhaven.
En verder dat ik in verband daarmede bezwaar heb hem een gevraagd verlof naar
Nederland te verleenen en hem verzoek tegen medio maart disponibiliteit aan te
vragen.
Hij zal dan wel hier komen en dan zal ik hem zeggen, dat hij nu definitief te kiezen
heeft tusschen mevrouw Cathleen en zijn carrière. Wil hij van een huwelijk met
mevrouw Cathleen afzien, dan kan hij, zoodra zich een gelegenheid voordoet,
herplaatst worden. Zoo niet, dan wordt hij ontslagen.
Voor u heeft mijn beslissing, die mij, gegeven mijn sympathie voor Thorbecke,
moeite genoeg gekost heeft, ook beteekenis, in zooverre dat Vos dan wel naar Peking
zal moeten. Ik dacht hem te Berlijn te vervangen door Van Lennep, tenzij ge een
betere oplossing weet.
[Postscriptum] In haast.

46
Den Haag, 1 maart 1935
Ik heb met alle aandacht de mogelijkheid overwogen om u, in plaats van Van Lennep,
Breugel te zenden als vervanger van Vos. Ge weet dat ik u gaarne ter wille ben door
u te helpen aan personeel dat u welkom is, maar in dit geval moet ik er toch op
aandringen, dat ge Van Lennep accepteert. Ik weet dat Lorentz hem niet waardeert,
maar Lorentz zelf is héél matig en er schijnt groote jalouzie bij hem te bestaan over
de populariteit die Van Lennep in Zuid-Afrika geniet. Aan die populariteit valt niet
te twijfelen. Karel van den Berg roemt hem steeds zéér en ook van andere zijden
vernam ik, dat Van Lennep in Zuid-Afrika de man is. Zelf ken ik hem niet en ik weet
dat hij ook op het departement vroeger niet hoog werd aangeslagen. Er is mij echter
véél aan gelegen, dat Van Lennep nu eens bekeken en beoordeeld wordt door een
chef op wiens meening ik veel prijs stel. Accepteer hem dus, bijvoorbeeld eerst voor
een proeftijd van zes
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maanden. Voldoet hij niet, dan kan hij aanstonds van Berlijn worden weggenomen.
Swinderen vertelde mij dat uwe gesprekken met uwe Zweedsche en Deensche
collega's164 tot resultaat hadden, dat het maar beter is dat geen ontmoeting tusschen
de Swinderen's en den Zweedschen candidaat wordt geënsceneerd. Ik ben hierover
blijde, want hoezeer ik dezen candidaat ook toejuich, ik zou niet zonder bezorgdheid
de toekomst tegemoet zien, indien hij tegen zijn eigen neigingen werd geforceerd
tot een huwelijk.
Ik had zooeven bezoek van Madelaine Thorbecke. Méér dan tragisch. Dat vrouwtje
ziet er zoo vervallen en ongelukkig uit. Zij was onthutst door een telegram van
Thorbecke, dat deze zijn maandelijksche toelage voor vrouw en kinderen van ƒ650,
- tot ƒ200, - had teruggebracht. Van dat laatste bedrag kan zij natuurlijk niet toekomen,
vooral ook omdat Kinny voor behandeling en verpleging veel geld opeischt. De
Asser's steunen haar voorloopig, maar kunnen dat op den duur niet volhouden. Ik
heb mevrouw Thorbecke verteld dat haar ex-man op disponibiliteit werd gesteld en
daarmede zijn inkomen op een derde teruggebracht, zij was er ontdaan over. Haar
laatste maanden te Peking moeten een hel zijn geweest. Haar man ging elken dag na
sluiting van zijn bureau naar het huis dat hij voor mevrouw Cathleen had gehuurd
en bleef daar tot den volgenden morgen.
[Postscriptum] Vos moet erop rekenen, dat hij uiterlijk eind mei vertrekt. Ik had hem
liever zelfs eerder zien gaan, maar hij moet eerst nog waarnemen tijdens uw verlof.
Weede moet in de eerste dagen van april weg. Hij kan dan en route165 een paar
weken op Java blijven. Wilt ge hem dat zeggen?
Ge zult wel evenzeer als ik onder de indruk zijn van het vrij plotselinge overlijden
van Idenburg. Wat ik in dien trouwen ouderen vriend verlies, kan ik niet onder
woorden brengen. Ik zal hem zóó missen.

47
Den Haag, 12 maart 1935
In verband met uwe bezwaren ben ik bereid af te zien van mijn voornemen om u
Van Lennep te sturen als vervanger van Vos. Al twijfel ik niet aan uwe
onbevangenheid, toch vrees ik dat in de gegeven omstandigheden het niet in het
belang van Van Lennep zou zijn als ik mijn aanvankelijk plan doorzette. Ge kunt nu
Van Boetzelaer krijgen, dien Starkenborgh, zij het zeer noode, wil af-
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staan. Meld mij s'il te plaît even, of Van Boetzelaer u welkom zal zijn. Hier staat hij
heel hoog aangeslagen en Van Starkenborgh loopt met hem weg.
Dank voor een paar recente brieven. Later meer.

48
Den Haag, 28 maart 1935
Het zal u interesseeren dat ik gisteren bij onze ontmoeting op Schiphol een vrij
langdurig onderhoud had met Simon. Uit discretie had ik mij voorgenomen hem
niets te vragen, maar sir John zeide mij dat hij behoefte had om eens te praten met
iemand buiten zijn gezelschap die belang in zijn ervaringen stelde, en zoo zaten wij
eenigen tijd samen op de toonbank van de verlaten douanezaal in het luchtvaartstation!
In de eerste plaats zeide sir John mij, dat hij toch zoo dankbaar was dat hij zijn bezoek
aan Berlijn166, waartegen aanvankelijk ook bij zijn collega's eenige oppositie bestond,
had doorgezet. Er was wel geenerlei afspraak gemaakt, wat trouwens ook niet in de
bedoeling had gelegen, maar Hitler en hij hadden toch volop gelegenheid gehad de
wederkeerige standpunten en inzichten uiteen te zetten, en dat was aan de onderlinge
verhouding ten goede gekomen. Verder was sir John niet uitgepraat over den zeer
bijzonderen indruk dien hij van den Führer had gekregen. Hij bleek een geheel andere
persoonlijkheid te zijn dan Simon zich had voorgesteld. Zonder eenige dictatoriale
allures als bijvoorbeeld in Mussolini zo hinderlijk kunnen zijn, verder oprecht en
outspoken ‘a man of great conceptions’, meer een ziener en profeet dan een politicus
of demagoog, een man staande onder de autosuggestie van een ‘missie’ te hebben
om Duitschland te redden en de Europeesche cultuur te beveiligen tegen communisme.
De ontwikkeling der verhoudingen in West-Europa interesseerden Hitler niet, maar
voortdurend kwam hij terug op den ernst en de dreiging van het Russische gevaar.
Dáárvoor wilde hij de oogen van sir John openen en toen bleek dat deze dat gevaar
zijns inziens onderschatte, had hij Simon ernstig gewaarschuwd dat op den duur hij
(Hitler) in het gelijk zou worden gesteld. Neurath noch een der andere aanwezigen
had bij de besprekingen zijn mond opengedaan. De conversatie vond alleen plaats
tusschen Simon en Hitler. Alleen Eden werd door Simon zoo nu en dan in het gesprek
betrokken. Vooral als Hitler in zijn betoogen zich wat liet gaan, had sir John steeds
den indruk van een visionnair. Over ons land was met geen woord gesproken. Sir
John verwachtte dat er nog veel gepraat en onderhandeld zou moeten worden, dat
daarmede nog wel maanden zouden heengaan, maar dat men ten slotte wel tot
resultaten zou komen. Aan eenig acuut gevaar van de zijde van Duitschland geloofde
sir John
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Zie voor een verslag van de vier gesprekken die de Duitse rijkskanselier Hitler en de Britse
minister van buitenlandse zaken Simon op 25 en 26 maart 1935 in Berlijn voerden. Akten
zur Deutschen Auswärtigen Politik C, III, nr. 555, respectievelijk Medlicott, Documents II,
XII, nr. 651.
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niet. Ziedaar de korte inhoud van ons gesprek, dat helaas door de indiscretie van
opdringende journalisten niet aan de lunchtafel kon worden voortgezet. Ik moet
erkennen dat ik wel eenigszins onder den indruk was van Simon's visie op Hitler,
vooral daar ik sir John ken als een uiterst evenwichtig en rustig man en hij teveel
een oude politieke en juridische rot is om zich bij de neus te laten nemen.
Momenteel geen ander nieuws. Colijn ligt in het ziekenhuis en wordt heden
geopereerd (aambeien). De operatie is niet ernstig, doch ik ben niet geheel gerust op
een mogelijk effect van de narcose. Hij rekent een paar weken buiten gevecht te
zullen zijn gesteld.

49
Den Haag, 1 april 1935
Het zal u goed doen te weten, dat Hare Majesteit eindelijk hare bezwaren tegen de
verheffing van enkele onzer gezantschappen tot ambassades heeft laten vallen. Het
is een van beide zijden hardnekkig gevoerde strijd geweest, maar ik heb ten slotte
Hare Majesteit kunnen overtuigen dat op goede gronden een decanaat ipso jure van
een eventueelen nuntius kan worden afgewezen. Nu maakt Hare Majesteit nog
bezwaar tegen een nuntius überhaupt, maar zij heeft zich neergelegd bij mijne
toezegging, dat ik het uiterste zal doen om de benoeming van een nuntius te
voorkomen - ik verwacht trouwens niet dat de Heilige Stoel daarom zal vragen -,
maar dat ik geen garantie kon geven dat dit ook lukken zal167. Ons eenig motief zou
zijn, dat wij eene vertegenwoordiging van den Heiligen Stoel alhier alléén aanvaarden
voor zooveel de paus tevens wereldsch souverein is, en dat de kerkelijke staat als
zoodanig niet van zoodanige importantie is, dat gelijkstelling met groote mogendheden
met recht kan worden gevraagd.
Nu heb ik Swinderen gevraagd de Britsche regeering te polsen. Volgens
Montgomery bestaat er goede kans op succes, omdat Swinderen te Londen persona
gratissima is. Is Londen bereid, dan wil ik ongeveer tegelijkertijd stappen laten doen
te Parijs, Washington en Berlijn, en daarna te Rome en Tokio. Brussel moet nog
even wachten in verband met de weder aangeknoopte onderhandelingen over de
Belgische kwestie. Washington heeft zich in beginsel reeds bereid verklaard, indien
Londen voor gaat, en Loudon verwachtte hetzelfde van Parijs. Het zou mij een groote
voldoening zijn als wij eerlang een aantal ambassadeurs konden hebben.
Ge begrijpt hoe wij hier gepreoccupeerd zijn door de monetaire manipulaties te
Brussel168. Het wordt voor ons, economisch, steeds benauwender. Ik acht het echter
uitgesloten dat wij het slechte voorbeeld van België zullen volgen. De
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Een half jaar later werd P. Giobbe internuntius, als opvolger van L. Schioppa.
De Belgische regering had op 28 maart 1935 besloten tot een forse waardevermindering van
de Belgische frank.
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dreigende erkenning van de Soviets door België is voor ons ook bedenkelijk, maar
ook te dezen aanzien denk ik er niet over onze buren te volgen.
Veel genoegen op reis. Zelf heb ik [het] plan gemaakt begin juli met mijn zoon
een gelijke cruise te maken. Het seizoen is dan niet zoo geschikt, maar ik moet
wachten op de vacantie van mijn jongen en het is mij trouwens méér te doen om de
zeereis zelve.
[Postscriptum] Met Colijn gaat het best. Alles verloopt normaal, maar hij zal nog
wel een paar weken in Bronovo moeten blijven. De toestand van mevrouw Van der
Goes is zeer précair. Het hart heeft weer gespookt, maar met haar ongewoon sterke
gestel haalt zij het misschien weer op.

50
Den Haag, 13 april 1935
In antwoord op uw officieel schrijven van 11 dezer over de zaak-Witte169 dichtte ik
u zooeven een officieelen brief, waarnaar ik voor het overige verwijs. Ik wil u echter
in privé nog eenige mededeelingen doen, waaruit u zal blijken in welke hoogst
onaangename positie ik door deze zaak ben gekomen.
5 februari jongstleden deed justitie het voorstel om Witte, die daarvoor reeds lang
op de nominatie stond, uit te wijzen. Ik vroeg uw advies bij mijn uitvoerig schrijven
van 20 februari jongstleden. Dit advies werd mij door u bij gelegenheid van een
mondeling onderhoud gegeven. Wij werden het erover eens, dat aan het voorstel van
justitie gevolg moest worden gegeven. Ik heb daarop van mijne principieele
instemming mondeling aan Van Schaik mededeeling gedaan, doch erbij gevoegd dat
ik hem eerst officieel zou antwoorden, nadat ik gelegenheid zou hebben gehad Zech
volledig in te lichten. Die was juist met verlof naar Zwitserland vertrokken en ik
wilde fatsoenshalve vóór alles bij Zech den indruk vermijden, alsof ik met den
vermoedelijk stof opjagenden maatregel tegen Witte gewacht had totdat Zech in den
trein zat! Hoewel noode, heeft Van Schaik zich daarbij neergelegd. Zoodra Zech
terug was (19 maart)170, had ik een onderhoud met hem en deelde ik hem mede wat
er ten aanzien van Witte besloten was. Boven verwachting nam Zech de zaak kalmpjes
op. Hij had voortdurend last met Witte, die vooral den laatsten tijd zich weinig aan
het gezantschap gelegen liet
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Niet aangetroffen, evenmin als de volgende brieven van De Graeff en Van Schaik die genoemd
worden, met uitzondering van de correspondentie tussen De Graeff en Zech (zie noot 152)
en van De Graeffs brief aan Van Schaik van 21 maart 1935, die het ministerie van justitie in
afschrift zond aan de procureursgeneraal in 's-Gravenhage en in 's-Hertogenbosch. Zie ook
De Jong, Koninkrijk, I, 567.
Bij deze woorden is in de marge met rood potlood een vraagteken gezet: vijf andere passages
van de brief zijn met gewoon potlood onderstreept.
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liggen en onwillig was zich naar de wenschen van Zech te schikken. Tegen de
motiveering van de uitvoering van Witte had Zech geen, of slechts zwakke, bezwaren
in te brengen. Bij die gelegenheid deelde Zech mij echter mede, dat Witte zijn
betrekking te Rotterdam (ni fallor op een scheepskantoor) verloren had en daarom
al vaste plannen had gemaakt om spoedig naar Duitschland terug te keeren, waarmede
Zech de stroeve houding van Witte tegenover het gezantschap in verband bracht.
Onder deze omstandigheden werden wij het eens, dat het véél beter was als Witte
vrijwillig vertrok en de formeele uitwijzing dus achterwege bleef. Ik rapporteerde
dit aan Van Schaik, die - al weder na eenig tegenstribbelen - er mede accoord ging
dat, in afwachting van het vrijwillig vertrek van Witte, de formeele uitwijzing in de
pen zou blijven. Van Schaik maakte echter ééne reserve, namelijk dat Witte geen
liedjes van verlangen zou zingen en dat er dus een datum moest worden bepaald als
uitersten termijn voor een vrijwillig vertrek. Hij suggereerde 1 april, ik kreeg van
hem gedaan 15 april. Een en ander aldus goed afgesproken zijnde, schreef ik 21
maart èn aan Van Schaik èn aan u. In den brief aan u liet ik het aan u over, of ge het
Auswärtige Amt al dan niet zoudt inlichten: ik hield daarbij rekening met de
mogelijkheid, op gezag van Zech zelfs waarschijnlijkheid, dat Witte tijdig zou
vertrekken, een uitwijzing dus achterwege zou blijven en dat ge het daarom beter
zoudt vinden om geen onnoodige stof bij het Auswärtige Amt op te jagen en
recriminaties van die zijde uit te lokken.
Over het tusschen Van Schaik en mij overeengekomene kan geen twijfel bestaan.
Naast mijn brief van 21 maart aan justitie ligt een brief van Van Schaik aan den
procureur-generaal van 5 dezer171, waarin hij schrijft: ‘Met verwijzing naar het slot
van bovengenoemden brief van den minister van buitenlandsche zaken van 21 maart
jongstleden zij medegedeeld, dat ik geen bezwaar heb dat aan majoor Witte
gelegenheid wordt gelaten, overeenkomstig zijn voornemen, uit eigen beweging ons
land te verlaten. Eerst dan wanneer hij op 15 april aanstaande ons land niet zal hebben
verlaten, ware hem aan te zeggen ons land op korten termijn te verlaten’. Het zal u
duidelijk zijn dat ik op grond van een en ander in de vaste overtuiging leefde, dat
vóór 15 april aan Witte niets zou worden medegedeeld en eerst op of na dien datum
hem een uitwijzigingsbevel zou worden gegeven. In dien zin heb ik mij dan ook
steeds tegenover Zech uitgelaten, al heb ik verzuimd, hetgeen mij nu achteraf zeer
spijt, hem den datum 15 april te noemen. Ik heb alleen gezegd dat een vrijwillig
vertrek eene uitwijzing zou voorkomen.
Wat doet nu Van Schaik? Op dienzelfden 5den april reist hij met den betrok-
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Justitie, Archief procureur-generaal in 's-Hertogenbosch, brief van de minister van justitie,
tweede afdeling A, nr. 2169 geheim. De datering van deze brief aan de Haagse
procureur-generaal P.A.J. van den Brandeler is in feite 4 april 1935.
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ken afdeelingschef172 naar het nieuwe concentratiekamp, in den trein spreekt die
ambtenaar hem over juist binnengekomen pijnlijke vragen uit de Kamer173, waarom
de minister zoo straf optreedt tegen uiterst linkschen en de fascisten, met name de
Duitsche nationaal-socialisten, met vrede laat, en Van Schaik geeft daarop plotseling
order dat dan maar met de uitwijzing van Witte niet langer moest worden verwijld,
omdat die maatregel zoo'n prachtig tegenwicht zou zijn tegen de maatregelen tegen
de marxisten en de onpartijdigheid der regeering boven twijfel zou stellen. Over dit
veranderd besluit raadpleegt Van Schaik mij niet en hij laat er mij ook geheel
onkundig van!
Ge begrijpt dus mijn verbazing, toen Zech maandag laatstleden 10 dezer op het
departement kwam mededeelen, dat aan Witte was aangezegd ‘binnen 24 uur’
Nederland te verlaten. Ik belde aanstonds Van Schaik op, die mij antwoordde dat
hier een misverstand blijkbaar was gerezen bij de Rotterdamsche politie en dat hij
alleen instructies gegeven had om Witte te waarschuwen dat deze op 15 april zou
worden uitgewezen. Hij zou dit aanstonds rectificeeren. Ik stelde Zech dus gerust en
kon daaraan toevoegen, dat blijkens een nader bericht van Van Schaik deze bereid
was gevolg te geven aan mijn verzoek om Witte na 15 april nog een termijn van drie
weken te gunnen om zijne zaken te regelen. Ik zal u niet vermoeien met eene serie
sedert gerezen misverstanden die telkens weer opgeklaard moesten worden, doch
Zech in staat van zoodanige nervositeit brachten, dat ten slotte een telefoongesprek
met hem een zoo onaangename wending nam, dat ik moest zeggen dat ik op die
manier niet met hem kon of wilde praten en daarom den hoorn ophing. Dat was
gisteren. Vanmorgen kreeg ik een uiterst koel briefje van Zech, waarin hij constateerde
dat Witte toch uitgewezen was en dat ik hem dus de laatste dagen allerlei
mededeelingen had gedaan die met dat feit in tegenspraak waren. Ik had al een
antwoord vanmorgen ontworpen om Zech nòg eens uit te leggen dat Witte niet was
uitgewezen, alleen was gewaarschuwd dat hij dus alsnog vóór 15 dezer als vrij man
kon vertrekken. Op raad van Beucker Andreae, die de zaak verdacht vond, zond ik
hem nog even naar justitie. Met de boodschap kwam hij terug, dat inderdaad Witte
op 10 april formeel was uitgewezen, die beschikking niet was teruggenomen en alleen
in dien zin gewijzigd, dat hij nog tijd tot 7 mei kreeg om zijne zaken te redderen!!
Ge begrijpt dat ik Van Schaik eenige harde woorden heb laten hooren èn wegens
zijn eigenmachtige afwijking van onze afspraak om Witte tot 15 dezer met rust te
laten, èn wegens zijn onjuiste voorlichting, waardoor hij mij in eene pijnlijke en
scheeve positie tegenover Zech had gebracht. Ik kon echter het niet onduidelijke
verwijt van Zech, dat ik hem maar wat op de mouw had gespeld, niet op mij laten
zitten en heb daarom Zech hedenmiddag volledig ingelicht,
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waarop wij weer dikke vriendschap hebben gesloten. Ik heb wel geaarzeld of ik dat
doen zou en aldus de dubbelzinnige houding van Van Schaik laten doorschemeren,
maar ten slotte overheerschte toch bij mij de wensch om door Zech, met wien ik èn
ambtelijk èn persoonlijk steeds de allerbeste relaties had gehad, weer als een
fatsoenlijk man te worden beschouwd. Zakelijk verandert het heel weinig, maar
persoonlijk sta ik er nu beter voor. Van verdere qualificaties over de houding van
mijn ambtgenoot van justitie onthoud ik mij. Ik heb er mij wel eens meer over te
beklagen, dat mijn ambtgenooten vaak over het hoofd zien dat, waar het vreemde
gezanten betreft, ik ten slotte de moeielijkheden moet opknappen uit handelingen
van andere departementen voortvloeiende, doch in dit geval sprak dit euvel wel heel
sterk, nog daargelaten dat Van Schaik hierin bepaald onoprecht tegenover mij was.
Het jammere van het gebeurde is ook, dat dientengevolge de uitwijzing van Witte
nog omgeven wordt door voor ons niet prettige bijkomstigheden als bijvoorbeeld de
aanvankelijke uitwijzing op een termijn van 24 uur, de voortdurende orders en
contra-orders, en wat dies meer zij. Ook daarom acht ik het goed dat gij volledig de
juiste toedracht kent. Ik heb Zech gezegd dat ik u schrijven zou. Hij verzocht mij u
te vragen om, als ge op de zaak terugkomt op het Auswärtige Amt, dan met Köpke
of Bülow te spreken, die zijns inziens eerder geneigd zouden zijn de zaak lichter op
te vatten dan een meer ondergeschikt ambtenaar als Von Rente Finck. Ik kan dit
natuurlijk niet beoordeelen.
En nu genoeg. Ik zend u dezen brief niet per koerier, omdat ik vrees dat hij u anders
niet vóór uw vertrek naar Madeira in handen komt. Desnoods mogen de Duitschers
lezen wat ik schreef! Dank voor uw hedenmorgen ontvangen schrijven. Ik wilde
geen tijd afnemen van uw kort verblijf hier te lande en het is misschien ook beter als
ge de zaak op schrift voor u hebt.
[Postscriptum] Nog één punt is van belang. Witte verkeerde in de meening dat, als
hij niet uitgewezen werd en vrijwillig vertrok, hij later voor tijdelijke bezoeken aan
ons land zou kunnen terugkeeren. Ook Zech meende aanvankelijk dat dit het geval
was, en vroeg mij hieromtrent zekerheid van justitie te verkrijgen. Van Schaik wilde
hierin echter niet treden en hierin kan ik hem geen ongelijk geven. Ik heb Zech
uitgelegd, en dat heeft hij begrepen en gebillijkt, dat, al is voor uitgewezenen elke
mogelijkheid op latere terugkeer uitgesloten, dit niet beteekent dat niet-uitgewezenen
altijd vrij zijn om onze grenzen te passeeren. Men kan, ook al is men niet-uitgewezen,
toch undesirable zijn en op dien grond buiten onze grenzen geweerd worden.

51
Den Haag, 21 mei 1935
De NSB verspreidt hier strooibiljetten, waarin een parallel wordt getrokken tusschen
de ontwikkeling van 's lands financiën in Duitschland sinds het optre-
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den van Hitler en die ontwikkeling hier te lande sinds het optreden van het
kabinet-Colijn.
Een met cijfers gedocumenteerde tegenspraak van deze ergerlijke misleiding van
het publiek wordt overwogen, doch daarvoor is het noodig, althans gewenscht, de
juiste Duitsche cijfers te kennen. De vraag is nu, of het u mogelijk zal zijn op korte
termijn cijfers te geven over het verloop van het Duitsche budget en van de openbare
schuld daar te lande, zoowel geconsolideerde als vlottende schuld, sinds het
Hitler-régime.
Ik heb in den ministerraad al opgemerkt, dat het vermoedelijk u onmogelijk zal
zijn betrouwbare cijfers als evenbedoeld te geven, onder meer omdat bijvoorbeeld
de werkverschaffing-bons niet te controleeren zijn. Men vroeg mij echter niettemin
een poging bij u te doen.
Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.
[Postscriptum] In haast.

52
Den Haag, 28 mei 1935
Veel dank voor de zoo spoedige toezending van het verslag over de Duitsche
financies174. Ik las het met groote belangstelling en zond doordrukken aan Colijn en
Oud (Ries). Het bevat kostelijk materiaal ter weerlegging van de ergerlijke beweringen
van de NSB. Wil den heer Riemens namens mij mijn bijzondere waardeering voor
dezen arbeid vertolken. Dergelijke ambtenaren zijn precieus vooral in dezen tijd.
Dank ook voor uw schrijven van 24 dezer. Het is goed dat ge den nuntius a costì175
eens gewezen hebt op de dreiging van een RK-SDAP-combinatie, en het is nog beter
dat deze vertegenwoordiger van den Heiligen Stoel daarover ontsteld bleek. Voor
het oogenblik geloof ik zelf niet aan dit gevaar; de SDAP hengelt naar zulk een
combinatie, maar begaat daarbij tegenover de Roomsch-Katholieke Staatspartij zulke
tactische fouten, dat zij daarmede hun spel voor het moment bedierven. Ik zie anders
de politieke toekomst duister in. Steenberghe persisteert bij zijn wensch om af te
treden176. Hij zal echter eerst ontslag vragen, als zijn opvolger gevonden is. Colijn
denkt over professor Gelissen uit Maastricht, een groot man op het gebied van
industrialisatie. Ik voel er weinig voor: Gelissen is eene te remuante persoonlijkheid,
die leeft bij invallende gedachten. Bovendien is hij op het stuk van devaluatie mij
veel te weifelend. Op de vervul-
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Steenberghe werd op 6 juni 1935 opgevolgd door Gelissen.
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ling van de vacature-Steenberghe wacht die van de vacature-Marchant177. Kan voor
economische zaken een geschikt katholiek gevonden worden, dan zal Slotemaker
wel blijvend naar onderwijs overgaan en Josephus Jitta voor sociale zaken worden
aangezocht. Jitta zou een uitnemende kracht zijn en is algemeen geacht. Colijn durfde
het eerst niet aan, omdat Jitta een nog practiseerend Israëliet is en hij meende dat
zijn benoeming eene uitdaging zou zijn van de NSB. Voor mij is het jood zijn van
Jitta in dit verband juist een aanbeveling. Verder behoort Jitta tot de in sterkte steeds
toenemende groep der vrijzinnigdemocraten die het ontwapeningsbeginsel wil loslaten,
althans aanmerkelijk verzachten.
Het uittreden van Marchant heeft het kabinet geen goed gedaan, doch politiek lijdt
het daaronder minder dan onder het uittreden van Steenberghe, omdat het motief
dáárvoor een brandend strijdpunt raakt. De afbrokkeling van het kabinet en de zeer
sterke oppositie tegen het bezuinigingsontwerp doen mij vreezen dat onze dagen
geteld zijn. Ons aanblijven zou alleen kunnen berusten op de practisch-politieke
onmogelijkheid om een ander kabinet te construeeren, maar dat is een negatieve en
dus zwakke basis. Slotemaker als interimair minister doet ook dwaasheden; hij heeft
nu de onderwijsposten in het bezuinigingsontwerp alsnog aan het oordeel van den
onderwijsraad onderworpen. Men vraagt nu - en terecht - of het de regeering wel
ernst is, nu zij een ingrijpend ontwerp aan de Kamer indient en daarnà adviezen
daarover gaat inwinnen!
Swinderen schreef mij178 dat hij de ambassadeurskwestie nog niet te bevoegder
plaatse heeft ter sprake gebracht. Hij ziet er blijkbaar tegen op, maar ik zal hem nog
eens aanporren.
De prinses is weer beter en keerde gisteren met Hare Majesteit naar het Loo terug.
Zij had kou gevat bij den voetbalmatch Holland-Engeland. - - -179

53
Den Haag, 29 juni 1935
Thorbecke is nu met ex-mevrouw Cathleen wettig gehuwd. Zoodra ik dit indirect
vernam, heb ik hem aangeschreven eervol ontslag te vragen, omdat handhaving van
disponibiliteit geen zin had, wanneer vaststond dat hij door dit huwe-
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H.P. Marchant had op 11 mei 1935 ontslag aangevraagd, omdat de voorzitter van de
Vrijzinnig-Democratische Bond en zijn partijgenoot minister Oud hem na zijn overgang tot
het katholicisme niet in zijn functie wilden handhaven. ARA, Archief Marchant, inv. nr.
465; Oud, Het jongste verleden, V, 197-200.
BZ, Archief gezantschap Londen, geheim archief 1938-1945, dossier C 9, brief van 24 mei
1935. Op 6 juni 1935 omschreef de gezant in Londen de reactie van Vansittart op de
gesuggereerde benoeming van een Nederlandse ambassadeur als ‘liever niet’. Zie ook H.P.
Waalwijk, Whitehall en Plein, 84-89.
Geschrapt zijn twintig woorden die betrekking hebben op prinses Juliana.
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lijk alle kansen op latere herplaatsing als hoofd van missie had verspeeld. Dit laatste
wist Thorbecke reeds lang; ik had het hem èn schriftelijk èn mondeling van tevoren
in de meest uitdrukkelijke bewoordingen gezegd.
Thorbecke is nu zooeven bij mij geweest en heeft mij in een hoogst pijnlijk en
langdurig onderhoud nogmaals bezworen, dat zijn huidige vrouw aan alle denkbare
eischen voldeed welke men aan de echtgenoote van een Nederlandsch gezant kan
stellen. Ik heb hem daarop geantwoord, dat ik over de persoonlijke kwaliteiten van
zijn vrouw geen oordeel had, maar dat twee feiten vaststonden, namelijk dat zij niet
afkomstig is uit een milieu waaruit vrouwen van gezanten moeten voortkomen, en
verder dat zij is eene vrouw met een niet onbesproken verleden, een in breede
nationale en internationale kringen bekend feit. Ik heb hem dus gezegd dat mijn
besluit onherroepelijk was.
Hij weigert echter zelf ontslag te vragen, zoodat ik wel verplicht ben hem dit
ongevraagd te verleenen, bijvoorbeeld tegen 1 october. Ik voorzie nu dat Thorbecke,
in de stemming waarin hij nu verkeert, over dat ontslag kabaal gaat maken en met
het oog op die eventualiteit zou ik gaarne over eenige positieve gegevens over
ex-mevrouw Cathleen uit haar Berlijnschen tijd beschikken. Kunt ge mij die bezorgen?
Ik bedoel gegevens omtrent haar afkomst en milieu, de standing van haar ouders en
van haar vorigen echtgenoot, omtrent haar levensgedrag te Berlijn en dergelijke.
Misschien kan de heer Wolff u bij de verzameling van die gegevens van dienst zijn.
[Postscriptum] Ik schrijf in haast, ga mij zoo straks als reünist te Leiden laten inhalen,
het eenige pretje dat ik mij van de lustrumfeesten kan gunnen.

54
Den Haag, 2 juli 1935
Veel dank voor uw brief van 30 juni jongstleden en de daarbij verstrekte inlichtingen
over de naaste verwanten van mevrouw Thorbecke. Mocht ge nog eens wat meer te
weten komen, dan houd ik mij aanbevolen, al zijn de thans verstrekte gegevens
voldoende. Het lag niet in mijne bedoeling deze en dergelijke gegevens te publiceeren;
het kan echter voor mij nut hebben als ik erover beschik.
Met alle waardering voor de bedoelingen van Dodd, zie ik toch weinig practisch
nut in reclame voor de plaats van Nederland in de geschiedenis van de Vereenigde
Staten. In een continent als Amerika en in plaatselijke centra als New York en
dergelijke bereikt men toch slechts een fractie van een fractie van het publiek. De
werkzaamheid in de gewenschte richting van iemand als prof. Barnouw, die nu al
sinds jaren, grootendeels op kosten van onze regeering, hoogleeraar is aan de
Columbia Universiteit180, heeft wel bewezen hoe weinig dit uit-
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haalt. Rondtrekkende Nederlandsche professoren zouden wellicht meer bereiken,
maar daarvoor is geen geld. Bovendien zou men dat jarenlang systematisch moeten
doen.
Onlangs hebt ge mij over uwe oogen minder gunstige berichten gegeven. Hoe is
het nu daarmede? Zelf heb ik al sinds eenige weken last van mijn ooren, als gevolg
van een vliegtocht over ons land begin juni. Ik was toen nauwelijks hersteld van eene
griepachtige verkoudheid, welke ten gevolge had dat de snelle en sterke afwisseling
van luchtdruk bij opstijgen en nederdalen mijn gehoororganen ernstig heeft geschaad.
Ik ben nu al sinds geruimen tijd onder behandeling van een specialist, welke tot
dusver mij van eene toenemende doofheid niet kan bevrijden. Ik maak er mij ernstig
bezorgd over; het is bovendien zoo vermoeiend en enerveerend. Ik hoop dat de
Madeirareis (van 5-17 juli) mij goed zal doen.
Over de levenskansen van het kabinet is de prognose nu wat gunstiger dan kort
geleden. De roomsch-katholieke pers maakt den indruk dat men het van die zijde
toch niet aandurft om het kabinet ten val te brengen. Het ontwerp komt vermoedelijk
eerst 16 dezer in openbare behandeling.

55
Den Haag, 3 juli 1935
Ik vrees dat ge mij een zeur begint te vinden voor zooveel de kwestie-Thorbecke
aangaat. Maar ik ontving hedenmorgen een briefje van de moeder van Thorbecke,
waarin zij mij bezweert dat ik mij vergis ten aanzien van haar nieuwe schoondochter.
Ik hecht daaraan weinig waarde, omdat, zooals ge weet, Thorbecke altijd de lieveling
van zijn moeder is geweest en deze de zaak dus geheel beziet door de bril van haar
zoon en onvoorwaardelijk gelooft alles wat Thorbecke haar mededeelt. Ik hoor echter
dat ook Rudolf Thorbecke en mr. Asser voornemens zijn mij te interpelleeren over
de genomen beslissing en ik zou hun casu quo meer gepreciseerde inlichtingen kunnen
geven over hun nieuwe schoonzuster dan ik aan de moeder zou kunnen of willen
geven. Aan Rudolf en mr. Asser zou ik gaarne de overtuiging willen bijbrengen, dat
ik niet over één nacht ijs ben gegaan en dat ik ambtelijk geen andere beslissing had
kunnen nemen dan ik gedaan heb.
Nu vraag ik mij af, of de Berlijnsche politie wellicht in staat en bereid zou zijn
een eenigszins omstandig rapport te verstrekken over de huidige mevrouw Thorbecke
haar verleden, haar verwanten en omgeving en wat dies meer zij.
Zoudt ge die mogelijkheid eens willen overwegen?
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56
Den Haag, 21 juli 1935
Eerst een woord van zeer hartelijken dank voor u beider telegrafische goede wenschen,
ontvangen aan den vooravond van mijn vertrek naar Madeira. Die wenschen zijn
wat de ‘goede reis’ aangaat, ten volle in vervulling gegaan, voor zooveel betreft de
‘beterschap’, echter slechts ten deele. Zooals de specialist verwachtte, heeft de
zeelucht mij al spoedig van mijn ooraandoening en beginnende doofheid bevrijd,
maar ik was nauwelijks 24 uur weer thuis, of die onaangename verschijnselen deden
zich weer voor, zij het in veel minder mate dan vóór de reis. De dokter weet er voor
het oogenblik geen anderen raad op dan elke behandeling voorloopig maar te staken
en eens af te wachten wat de natuur zelve doet! Als die geen baat brengt, dan denk
ik er over maar koopvaardijkapitein te worden. Dan heb ik blijvend zeelucht. De reis
was èn voor mijzelf èn voor mijn zoon één doorloopend succes. Voor hen die, zooals
ik, immuun zijn tegen zeeziekte, waartoe de bijna steeds kalme zee trouwens weinig
aanleiding gaf, is dit toch wel een ideaal soort reizen, als men psychisch wat rust
behoeft. Daar de boot uit de West 24 uur vertraging had, brachten wij te Funchal
anderhalven etmaal door, in plaats van een halven, en wij hebben volop genoten van
het zalige klimaat, de bloemenpracht en de mooie natuur. Zoowel op de uit- als op
de thuisreis waardeerden wij verder de goede accommodatie op deze kraakzindelijke
booten en de goede verzorging. Op de uitreis hadden wij maar weinige en niet
interessante mede-passagiers, op de thuisreis daarentegen een volle boot en aangenaam
gezelschap van Alf. Labouchère en echtgenoote (Blanckenhagen), die dezelfde trip
hadden gemaakt, doch een boot eerder waren gegaan.
Om 1 uur 's middags kwam ik verleden vrijdag181 weder in Den Haag en een uur
later zat ik in de Tweede Kamer om de over het algemeen voortreffelijke rede van
Colijn aan te hooren, gevolgd door een dito rede van Oud, die echter, omdat zij zich
uitsluitend op financieel terrein bewoog, minder boeiend was. Overmorgen zal nu
de beslissing wel vallen. Het kabinet zelf, althans de echte politici in ons midden,
ziet de zaak somber in en ik geloof dat hun pessimisme gemotiveerd is. De katholieken
zijn in hun oppositie, waaraan Colijn wat de hoofdpunten aangaat niet tegemoet kan
komen, veel te ver gegaan om nog terug te kunnen trekken. De eenige kans is dat zij
ten slotte toch de verantwoordelijkheid niet aandurven van een roomsch-rood kabinet,
de eenig denk[bare] combinatie nu de SDAP op ministersportefeuilles aanspraak
maakt. Aalberse is méér dan glibberig, maar zijne positie in de partij verklaart dit.
Hij zou op zich zelf dit kabinet, dat tegen zijn zin werd geformeerd, gaarne zien gaan,
maar hij durft eene combinatie met de SDAP niet aan en bovendien is hij tegen
devaluatie, welke bij een kabinetswisseling mijns inziens onvermijdelijk is. Om deels
opportunistische, deels principieele redenen is hij persoonlijk daarom wel geneigd
om een
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breuk met het kabinet te voorkomen, maar in zijn eigen partij zijn er maar zeer enkelen
die in dit opzicht naast hem staan. Men zegt dat hij maar vijf medestanders heeft en
de 22 anderen het kabinet liever vandaag dan morgen zien aftreden. De SDAP (24
stemmen) vormen een aaneengesloten bloc tegen het kabinet en met de vier stemmen
der communisten erbij, is men al aan 50. Op de kleinere en éénmanspartijen valt ook
geen staat te maken. Enfin, binnen enkele dagen zullen wij het wel weten.
Ik zie alvast naar een huis uit. Ik zal mijn ambtswoning zéér missen en ook den
geregelden arbeid, maar overigens heeft het ambt zelf voor mij weinig aantrekkelijks.
Mijn geloof in den Volkenbond heeft ernstig geleden en met de Belgische kwestie
schiet het niet op, in weerwil van de niet genoeg te waardeeren activiteit en
begaafdheid van Starkenborgh. De Antwerpsche invloeden zijn te Brussel nog sterk
en hier te lande is de van Rotterdam uitgaande campagne tegen elke concessie
onzerzijds aan België weder aan het opleven. Voor het oogenblik zie ik dus weinig
mogelijkheid om de Belgische kwestie tot oplossing te brengen en dáárin zag ik toch
mijn eenige raison d'être als minister van buitenlandsche zaken. Als ik minister af
ben, kom ik te Berlijn wel eens met u bijpraten.
Tot mijn spijt miste ik uw kort bezoek hier. Snouck zeide mij [dat] hij u gesproken
had, en mevrouw Groeninx vertelde mij dat zij zóó genoten had van een lang en
ongestoord bezoek van Nini, over wie zij mij goede berichten gaf.
Swinderen telefoneerde tijdens mijn afwezigheid, dat het Foreign Office hem
gevraagd had dat wij ‘niet verder zouden aandringen’ op de uitwisseling van
ambassadeurs. Hij had het ‘te druk’ om schriftelijk te rapporteeren! Ook dat is dus
mislukt; Washington en Parijs willen alléén als Londen vóórgaat. Wat een
teleurstelling voor mij, maar Hare Majesteit zal wel juichen.

57
Den Haag, 26 juli 1935
Veel dank voor uwe beide brieven van 22 en 24 dezer. De kwestie-Thorbecke zal ik
verder maar laten rusten; ik voel er niet veel voor om mij in te laten met particuliere
detective-bureaux. Begin september zal aan Hare Majesteit het voorstel worden
gedaan om Thorbecke ongevraagd ontslag te verleenen, indien althans mijn opvolger
ter zake hetzelfde inzicht heeft als ik.
Sinds hedennacht is het kabinet démissionnair. Ik voorzie dat de formatie van een
nieuw kabinet binnen enkele weken kan plaatsvinden. Ik moet althans aannemen dat,
toen Aalberse (en Ruijs!) de vorige week het tafellaken tusschen de fractie en het
kabinet doorsneden182, zij zich volkomen rekenschap hebben ge-
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Ibidem, 2232-2235. Op 23 juli 1935 verklaarde RKSP-fractievoorzitter Aalberse, dat zijn
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verder brief 58.
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geven van de politieke consequenties, dus de verantwoordelijkheid van de situatie
welbewust hebben aanvaard en de zekerheid hadden in de samenstelling van een
nieuw kabinet te zullen slagen. Of zij dat juist hebben ingezien, zal wel spoedig
blijken. Aan prognosen hoe dat kabinet eruit zal zien, waag ik mij niet. Het is niet
waarschijnlijk, maar toch mogelijk, dat de nieuwe formateur mij vragen zal aan te
blijven, maar zooals ik er nu over denk, zal hij dan bij mij bot vangen. Ik vind het
geheele optreden van Aalberse cum suis zóó weerzinwekkend, dat ik er weinig voor
gevoel met hen in hetzelfde schuitje te gaan zitten. Octaaf van Nispen moet mijn
stoel dan maar innemen!! Hij brak zijn vacantie af en is gisteren in Den Haag
teruggekeerd. Ik kan er noch het land, noch u en uwe collega's, noch het departement
mede geluk wenschen. Edgar Michiels zou voortreffelijk zijn, maar ik vrees dat hij
er niet voor te vinden zal zijn. Ook Karnebeek remueert zich dezer dagen zeer!
De beslissing: aftreden of Kamerontbinding, was niet gemakkelijk. Alles wel
overwogen, opteerde het kabinet voor heengaan, maar Hare Majesteit gaf aan
ontbinding de voorkeur. Gisterenmiddag heeft Hare Majesteit Beelaerts, Willem Vos
en Ruijs geraadpleegd en gisterenavond heeft zij opnieuw Colijn ontvangen.
Bijzonderheden weet ik nog niet, maar het resultaat was toch dat Hare Majesteit zich
bij een ontslag van het kabinet heeft neergelegd. Wèl heeft Colijn aan Hare Majesteit
laten weten dat, indien de formatie van een nieuw kabinet niet spoedig mocht slagen,
wij bereid zijn om onze ontslagaanvrage terug te nemen, doch dan onder voorwaarde
dat ons bij voorbaat dadelijk machtiging wordt verleend tot Kamerontbinding over
te gaan. Of wij dan verder zullen willen of kunnen blijven, zal van den uitslag der
verkiezingen afhangen. Veel kans geef ik ons ook in dat geval niet, want er is mijns
inziens geen reden om te verwachten dat de nieuwe Kamer er belangrijk anders zal
uitzien dan de huidige. Eerder is de kans groot, dat die nieuwe Kamer een voor het
kabinet nòg ongunstiger beeld zal vertoonen door sterke toeneming van de NSB en
de communisten. Dit vooruitzicht was dan ook een der redenen waarom het huidige
kabinet in ontbinding nu geen heil zag. Het land is in een ellendige situatie, ook en
vooral met het oog op den gulden. Trip verwacht met stelligheid dat de gulden reeds
heden na het bekend worden van het ontslag van het kabinet zal kelderen, maar ik
ben daarvan nog zoo zeker niet. In tegenstelling met eergisteren was de beurs gisteren
veel rustiger, terwijl de goudonttrekking, welke eergisteren in enkele uren 60 millioen
beliep, gisteren vrijwel tot stilstand kwam. De dag van heden zal voor den gulden
wel beslissend zijn.
Ik begrijp uwe verzuchtingen over het milieu waarin ge leven en werken moet.
Gisteren ontmoette ik Effie Lindeiner, die zich openlijk op dezelfde wijze uitte als
gij. Ge loopt wat hard van stapel met mijn bezoek aan u! Ik waardeer dit zéér, maar
voorloopig kan er niets van komen. Eerst moet ik een nieuw huis zoeken, en mij daar
installeeren. Dan moet ik eens ernstig mijn centen tellen, met de wetenschap bij
voorbaat dat ik mijn levensstandaard tot het uiterste moet verlagen. Maak u niet
bezorgd over het cumulatie-ontwerp183. De pensioenen
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van oud-gouverneur-generaal's blijven er geheel buiten. Ik heb dit bij de besprekingen
in den ministerraad over het ontwerp nadrukkelijk doen vaststellen.
Arme Nini! Zoo'n spierscheur is vooral daarom zoo hinderlijk, omdat men er
voortdurend, dag en nacht, aan herinnerd wordt. Als leek begrijp ik niet dat daaraan
niets te doen zou zijn. Wensch haar namens mij het beste.
Wat het werk betreft, is dit een ideaal-tijd, alleen loopende zaken doe ik af; alle
kwesties met een principieelen kant blijven rusten. Ik heb dus het aangename gevoel
van veel vrijen tijd te hebben en daarvan met dit schitterende zomerweer volop van
te kunnen profiteeren. Ik zal telkens wel eens voor een paar dagen eruit trekken en
als wij goed en wel geïnstalleerd zullen zijn, kruip ik op de fiets om Brabant eens te
bekijken. Ik ken Oisterwijk, de vennen en dergelijke, in het geheel niet.

58
Den Haag, 2 augustus 1935
Veel dank voor uw schrijven van 30 juli jongstleden. Uwe belangstelling kennende
en begrijpende, wil ik trachten - in aansluiting aan mijn laatsten brief - u, in
telegramstijl, een verder relaas van het gebeurde te geven.
Dinsdagavond 23 juli werd, gelijk u bekend, het tafellaken tusschen kabinet en
Kamer doorgesneden. De tekst der toen door Colijn afgelegde verklaring184 was even
vóór die avondvergadering door het kabinet unaniem, dus óók door mijn katholieke
collega's, goedgekeurd.
Woensdagmorgen 24 juli ministerraad, waarin ampel het alternatief: aftreden van
het kabinet en Kamerontbinding, werd besproken. De meerderheid van het kabinet
opteerde voor aftreden, alleen Colijn, Oud en Slotemaker voelden wel wat voor
ontbinding, doch waren bereid hun inzichten ondergeschikt te maken aan die der
meerderheid. Onze bezwaren tegen Kamerontbinding waren: ernstig gevaar voor
den gulden gedurende de 3 à 4 maanden die zouden moeten verloopen eer een nieuwe
Kamer en een nieuw kabinet er zouden zijn, groote beroering verder in het land, als
altijd het gevolg van verkiezingscampagnes enzovoort, en vooral de vrijwel
mathematische zekerheid dat de nieuwe Kamer een voor het kabinet nòg ongunstiger
beeld zou vertoonen dan de Kamer van thans. Een bepaald besluit nam de ministerraad
niet, omdat Colijn Hare Majesteit niet voor een fait accompli wilde stellen zonder
vooraf met haar van gedachten te hebben gewisseld. Dienzelfden middag had Colijn
een onderhoud met de koningin, die hem ontving met te zeggen: ‘Het kabinet kàn
en màg niet aftreden’! Colijn

184

Handelingen Tweede Kamer 1934-1935, 2245. Colijn vroeg kort om een schorsing van het
debat over het wetsontwerp tot verlaging van de openbare uitgaven. Zie voor de
daaropvolgende kabinetscrisis Oud, Het jongste verleden, V, 224-229, en De Vries,
Herinneringen Heldring, 1128-1131.

Nederlandse historische bronnen 6

106
heeft daarop het voor en tegen van de eene en van de andere oplossing aan Hare
Majesteit uiteengezet en stemde er in toe, dat Hare Majesteit eerst over het
bovenbedoelde alternatief Beelaerts, De Vos en Ruijs zou raadplegen. Dat consult
had mede woensdag nog plaats.
Donderdagmorgen weder ministerraad, waarbij wij het besluit handhaafden om
heen te gaan. Ook de drie genoemde adviseurs schenen inmiddels Hare Majesteit
het denkbeeld van Kamerontbinding te hebben ontraden. Woensdagavond bood
Colijn daarop Hare Majesteit het collectief ontslag van het kabinet aan. Bij het
onderhoud met Hare Majesteit bleek Colijn, dat de koningin Beelaerts, Ruijs en De
Vos niet alleen over het bewuste alternatief, maar - en dat getuigt van practischen
zin - tevens over de vraag aan wien de kabinetsformatie zou zijn op te dragen en
welke opdracht den formateur ware te geven, had185 geraadpleegd. Ruijs adviseerde
om nòch een katholiek nòch een anti-revolutionair met de formatie te belasten, doch
De Geer een opdracht te doen. De Vos en Beelaerts schijnen te hebben geadviseerd
den normalen weg te volgen en Aalberse als formateur van een parlementair kabinet
aan te wijzen. Aldus geschiedde, met het resultaat dat Aalberse reeds zaterdagavond
27 dezer den koningin moest mededeelen dat hij niet was geslaagd. Was er
aanvankelijk eenig uitzicht dat de zes partijen voor een sterk verwaterd
program-Aalberse te vinden zouden zijn geweest, de vrijzinnig-democraten trokken
zich terug en daarop volgde een retirade mede van de andere partijen. Alleen de
sociaal-democraten waren bereid met Aalberse in zee te gaan, doch deze weigerde
een kabinet te formeeren alléén met de soci's, die in een nationaal kabinet reeds
aanspraak hadden gemaakt op drie zetels.
Daarop consulteerde Hare Majesteit De Geer, niet als leider der
christelijk-historische fractie, doch als den eenigen buiten het conflict staanden
minister van staat (Karnebeek voelt zich hierin gepasseerd!). De Geer adviseerde
thans een opdracht te doen aan mr. Koolen, den staatsraad. De koningin wilde dat
niet èn omdat Koolen in de Roomsch-Katholieke Staatspartij als uiterst conservatief
een geïsoleerde positie heeft, èn omdat Hare Majesteit niet verwachtte dat Koolen
wèl zou slagen en zij dus door hem een opdracht te doen zou hebben medegewerkt
om de katholieken een tweede échec te bezorgen, hetgeen zij als boven de partijen
staand staatshoofd wilde vermijden. Daarop liet Hare Majesteit aan Colijn weten,
dat zij voor 99% besloten had hem de opdracht te doen, maar dat zij met het oog op
het resteerende ééne procent hem maandagmorgen 29 dezer wilde ontvangen. Dat
onderhoud was in een kwartier afgeloopen, met het resultaat dat Colijn de opdracht
‘in beraad nam’. Onmiddellijk daarna ontbood Colijn Aalberse, met wien hij een
zeer langdurig gesprek had, dat wel aangenaam verliep, doch geen resultaat had.
Aalberse wilde geen enkele toezegging doen ten aanzien van de verdere houding der
roomsch-katholieke fractie.
Dien maandagmiddag weder ministerraad, waarbij Colijn (als formateur) zich op
het standpunt stelde dat hij van geen zijner ambtgenooten afstand wilde doen,
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tenzij die zelven wilden abdiceeren, doch dat hij zich wèl verplicht achtte - en dat
was mijns inziens een zwakte van Colijn - om de katholieken te apaiseeren door hun
een vierden zetel in het kabinet aan te bieden. Dat zou kunnen geschieden door een
nieuw departement van landbouw in het leven te roepen, waarheen Deckers zou
overgaan, en een katholiek op de plaats van Deckers te zetten. Om de strekking van
deze concessie aan de katholieken te accentueeren zou dan de portefeuille van defensie
moeten worden aangeboden aan mr. Goseling, den voorzitter van de
Roomsch-Katholieke Staatspartij (Aalberse is slechts voorzitter van de Kamerfractie).
In deze vergadering kwamen wij niet tot een resultaat, zoodat zij dinsdagmorgen
werd voortgezet. Het was een zonderlinge bijeenkomst, want het eene oogenblik
nam Colijn het standpunt in dat hij zijn ambtgenoten wilde raadplegen, en het andere
oogenblik dat hij was formateur èn dat wij het maar aan hem moesten overlaten! In
dien laatsten gedachtengang ontbood Colijn nog vóór den ministerraad van dinsdag
mr. Goseling, legde hem een zeer schematisch programma voor het nieuwe kabinet
voor, en bood hem de portefeuille van defensie aan. Deze werd door Goseling
geweigerd èn omdat hij persoonlijk zich tot deze portefeuille allerminst aangetrokken
gevoelde, èn omdat de Roomsch-Katholieke Staatspartij niet bevredigd zou zijn,
wanneer aan haar voorzitter een portefeuille werd gegeven welke hem weinig
gelegenheid bood voor een gezaghebbende stem in de algemeene politiek.
Colijn deed ons mededeeling van het resultaat van zijn bespreking met Goseling.
Allerlei oplossingen werden toen met Colijn besproken, onder andere de opdracht
van defensie aan den gouverneur van Curaçao Van Slobbe (katholiek en oud
staf-officier), waardoor de brug met de Roomsch-Katholieke Staatspartij maar ten
halve zou worden geslagen. Ook deelde Colijn mede dat die brug volledig zou worden
geslagen, indien Goseling de portefeuille van justitie kreeg, welke hij wèl bereid was
aan te nemen; Van Schaik zou dan defensie kunnen krijgen of door verschuiving een
andere portefeuille. Zéér begrijpelijk weigerde Van Schaik echter van zijn portefeuille
afstand te doen. Hij zou bereid zijn geweest heen te gaan, als bij een reconstructie
van het kabinet ook anderen de portefeuille neerlegden, maar hij wilde niet als éénige
de woestijn ingejaagd worden en wilde evenmin de degradatie naar defensie
aanvaarden, een departement dat hem trouwens in het geheel niet lag. Deckers en
Gelissen boden daarop aan alsnog een poging te doen om Goseling te bewerken dat
hij defensie zou aannemen. Die poging mislukte (dinsdagmiddag), waarop Colijn
zelf nog eens een poging bij Goseling deed, met het verrassend resultaat dat deze 14
dagen beraad vroeg! Zoo lang heeft het echter niet behoeven te duren, want reeds
binnen 24 uur kon Goseling aan Colijn mededeelen, dat het partijbestuur hem verbood
defensie aan te nemen. Inmiddels had Colijn dinsdagavond de koningin medegedeeld
dat hij de opdracht aanvaardde, en woensdag werd de beslissing van Hare Majesteit
gepubliceerd. Water nu met defensie gebeuren zal, is nog geheel onzeker. Colijn zal
dat departement voorloopig waarnemen.
Zie hier de hoofdzaken; met verdere details zal ik u niet vermoeien. Alleen nog
twee punten. In de eerste plaats had Oud voor zijn aanblijven aan Colijn
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den eisch gesteld dat Deckers zou verdwijnen. Colijn, hoewel in beginsel het eens
met Oud, vond dit een affront voor Deckers, zoodat het compromis werd gevonden
dat Deckers blijven zou, doch met een andere portefeuille dan defensie. Verder heb
ik maandagmorgen vóór den ministerraad aan Colijn geschreven186, dat hij zich niet
door persoonlijke égards tegenover mij mocht laten weerhouden, als hij om de juiste
politieke bezetting van zijn kabinet te verkrijgen over mijn zetel wilde beschikken.
Colijn weigerde daarop in te gaan. Nà den ministerraad van maandag ben ik nog naar
Colijn gegaan om hem te wijzen op één factor dien hij over het hoofd had gezien,
namelijk dat bij uitbreiding van het aantal katholieke zetels, welke voor de
christelijk-historischen een bittere pil zou zijn, en bij herstel van twee zetels voor de
vrijzinnig-democraten, waarop zij feitelijk geenerlei aanspraak kunnen maken. De
Geer terecht zou kunnen vragen waar zijn partij nu bleef! Ik ben indertijd als
christelijk-historisch in het kabinet gekomen; De Geer en zijn fractie hebben die
vergissing van twee jaar geleden op voor mij zeer aangename wijze opgenomen,
doch het was de vraag of zij nu weder met een achterstelling bij de
vrijzinnig-democraten en anderen genoegen zouden nemen. Colijn zeide mij echter
dat hij mij per se wilde behouden, en daarmede was voor mij de kwestie uit.
Aan prognosen wil ik mij niet wagen. De crisis is opgelost, maar het conflict niet,
en de katholieke pers van deze dagen wijst duidelijk uit dat de roomsch-katholieken
niet bevredigd zijn. September en october zullen uitwijzen hoe hunne houding zal
zijn. De sociaal-democraten blijven natuurlijk gereed om opnieuw met de katholieken
het kabinet te doen vallen. Het programma voor het nieuwe (?) kabinet is de facto
gelijk aan dat van het oude en op principieele punten wordt geen enkele concessie
aan de katholieken gedaan, tenzij Colijn tusschen nu en het najaar nog een ander
programma ontwerpt.
Ik ben moe van het pennen.
[Postscriptum] Ik ben zéér gevoelig aan een hartelijk schrijven van Nini, dat ik
spoedig hoop te beantwoorden.

59
Den Haag, 5 augustus 1935
Zech vroeg mij heden formeele bevestiging, dat ik hem eenigen tijd geleden had
gezegd dat ik u volledig destijds had ingelicht over de uitzetting uit Zuid-Limburg
van eenige Duitschers, die daar als aanbrengers bij Duitsche partij-instanties van het
huidige Duitsche régime vijandige Duitsche onderdanen waren opgetreden. Ik zou
daaraan zelfs hebben toegevoegd, dat het Auswärtige Amt niet genegen was Zech
voor dergelijke mouchards te interesseeren. Op grond daarvan
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zou Zech zelf nagelaten hebben over die uitwijzing naar Berlijn te rapporteeren, over
welk verzuim hij nu door het Auswärtige Amt verwijten te hooren heeft gekregen.
De zaak zelve herinner ik mij zeer wel - het ging onder andere over een zekere
Mannell (of Mandell) -; ik herinner mij óók dat ik zeer terloops Zech over deze
uitwijzing heb gesproken om hem te doen zien welke onzuivere elementen onder
zijn landgenooten hier rondliepen, maar ik herinner mij absoluut niet dat ik er u,
officieel of privatim, over schreef, nog minder dat ik Zech zou hebben gezegd dat
ik dat gedaan had, en nog veel minder dat ik eenig oordeel van het Auswärtige Amt
over deze zaak aan Zech zou hebben overgebracht.
Mijn vraag is nu, of gij u iets herinnert van eenige schriftelijke of mondelinge
mededeelingen aan u over deze kwestie. Ik heb er mijn particuliere brieven van de
laatste maanden nog eens op nagelezen, maar vond daarin geenerlei reactie op
mededeelingen mijnerzijds over het gebeurde, en Beucker Andreae verzekert mij
dat er geen officieele correspondentie over bestaat187. Ik zou echter gaarne eenige
zekerheid hebben, daar Zech zeer positief was, terwijl ik hem er niet op aanzie dat
hij een officieel verzuim zijnerzijds wil dekken door een gefantaiseerd verhaal over
wat ik hem zou hebben gezegd.
Er gaat momenteel op het departement niets om, zoodat ik deze week een paar
dagen vlucht naar De Witte Raaf bij Hoenderloo en vanaf 17 dezer Bosch en Ven
bij Oisterwijk. Het eenig belangrijke was eene conferentie met Starkenborgh over
eene voor ons beiden uiterst teleurstellenden officieusen brief van Van Langenhove
te Brussel188, die voor het oogenblik elk uitzicht op een accoord met België in de
verschillende hangende kwesties mij beneemt. Het is verdrietig werk!

60
Den Haag, 5 september 1935
De kwestie-Thorbecke laat mij niet los. Eene voordracht aan Hare Majesteit om hem
voor een ongevraagd ontslag uit den dienst in aanmerking te brengen lag gereed,
toen ik hedenmorgen zijn broer Rudolf ontving, dien ik gevraagd had bij mij te komen
om hem te zeggen, dat het mij ernst was en dat ik Willem Thorbecke nog een paar
weken tijd wilde laten om hem de gelegenheid te geven alsnog zelf ontslag te vragen.
Rudolf, dien ik ken als een zeer serieus man en die, evenals zijn vrouw, de
gedragingen van Willem ernstig afkeurde en nòg afkeurt, hem dan ook in geen
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Justitie, Archief procureur-generaal in 's-Hertogenbosch, dossier 734 (1935) heeft betrekking
op Mannel. De burgemeester van Hoensbroek beschouwde hem als de intermediair ‘tusschen
de beweging in Duitschland en in Limburg’ en stelde daarom op 20 mei 1935 zijn uitwijzing
voor.
Niet aangetroffen bij BZ.
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enkel opzicht verontschuldigt, deelde mij nu mede dat hij, alvorens zijn nieuwe
schoonzuster te ontvangen, in verschillende richtingen informaties over haar had
ingewonnen. Daarbij was hem gebleken dat de huidige mevrouw Thorbecke afkomstig
is uit een zéér behoorlijk milieu. Haar vader moet een ‘Gutsbesitzer’ en eigenaar van
een groote bierbrouwerij zijn geweest, die in goede financieele omstandigheden
verkeerde, al heeft hij later zijn vermogen verloren. En wat het levensgedrag van
mevrouw Thorbecke aangaat, viel geen enkele andere onregelmatigheid te
constateeren dan dat zij, gehuwd zijnde, eene verhouding had aangeknoopt met den
eveneens gehuwden Thorbecke, welke verhouding nu door een huwelijk is
geregulariseerd. Verder verklaarde Rudolf mij dat zijn schoonzuster zich uitnemend
voordoet, in het geheel niet den indruk maakt van eene demi-mondaine of iets van
dien aard, uiterst gereserveerd en bescheiden is, bijzonder goed de kinderen Thorbecke
verzorgt en hem een rustig gezinsleven bezorgt. Rudolf zal mij de door hem ontvangen
inlichtingen bevestigen door verschillende brieven, onder andere ook door een brief
van een zuster van Zitzinsky, den overleden man van Etta van de W.189, die met de
huidige mevrouw Thorbecke op kostschool was en sedert eene
vriendschapsverhouding met haar onderhoudt. Rudolf, die mij verzekerde ten deze
geheel objectief te zijn, bezwoer mij dat ik onrecht zou doen, indien ik Willem
Thorbecke voor den diplomatieken dienst disqualificeerde vanwege het milieu waaruit
zijn schoonzuster afkomstig is, en/of vanwege haar levensgedrag. Rudolf keurt ten
sterkste de verhouding af die tusschen mevrouw Cathleen en Willem heeft bestaan,
hij keurt eveneens sterk af de dubbelzinnige houding welke Willem tegenover mij
heeft aangenomen enzovoort, maar hij is vast overtuigd dat mijn motieven om Willem
uit den dienst te verwijderen niet gegrond zijn.
Ik sta nu voor een innerlijk conflict. Ik wil als echtgenoote van een Nederlandsch
hoofd van missie geen vrouw die, hetzij wegens het milieu waaruit zij voortkomt,
hetzij wegens haar gedrag, als vrouw van een Nederlandsch gezant niet presentabel
is. Maar aan den anderen kant wil en mag ik geen onrecht doen. Het feit dat de
echtgenooten Thorbecke vóór hun huwelijk eene verhouding hebben gehad, zou op
zich zelf voor mij geen reden zijn om hem voor een gezantspost ongeschikt te
verklaren. Als ik dàt deed, zou ik méér diplomatieke ambtenaren uit het corps moeten
verwijderen.
In de gegeven omstandigheden acht ik mij verplicht, alvorens een eindbeslissing
te nemen, nadere objectieve en zooveel mogelijk op feiten berustende gegevens
omtrent mevrouw Thorbecke te verzamelen. Ik doe daarvoor opnieuw een beroep
op u en óók op den heer Wolff en andere, al dan niet aan het gezantschap verbonden,
personen die inlichtingen kunnen geven. Ik noem den heer Wolff, omdat mij gebleken
is dat hij mondeling op het departement zich meermalen ongunstig over mevrouw
Thorbecke heeft uitgelaten. Van hem zie ik een schriftelijk verslag tegemoet van
hetgeen hij omtrent haar, haar milieu, dat van haar vorigen echtgenoot, haar
familieleden enzovoort enzovoort, haar levensgedrag,
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kortom over alles wat ter zake dienende kan zijn, weet mede te deelen. Ik behoef
hieraan niet toe te voegen, dat de heer Wolff zich vrijelijk kan uiten, daar zijn rapport
door mij met groote discretie zal worden behandeld. Het spijt mij dat ik u hiermede
lastig moet vallen, maar ik moet voor mijzelf trachten de grootst mogelijke klaarheid
te verkrijgen. Er staan voor den betrokkene te groote belangen op het spel en ik wil
voor mijzelf verantwoord zijn.
Overmorgen vertrek ik naar Genève190, dit jaar met een zeer bezwaard gemoed.
Het gaat mijns inziens nu om leven of dood voor den Volkenbond. Mijn adres te
Genève, waar ik wel een 14 dagen zal moeten blijven, is hotel des Bergues. Het zijn
ellendige tijden die wij beleven, en soms wilde ik wel dat ik uitsluitend toeschouwer
zou kunnen zijn.
Wil Nini bedanken voor haar hartelijken brief, dien ik zéér waardeerde. Ik kreeg
daaruit den indruk dat zij het weer wat beter maakte; moge dat nu zoo blijven.

61
Den Haag, 11 december 1935
Ik durf u bijna niet meer onder de oogen te komen. Zelf schrijft ge zoo trouw en zoo
vaak en ik moet den indruk maken dat ik die correspondentie vrijwel ignoreer! Ge
weet echter wel dat dit niet het geval is, dat ik uwe brieven steeds zeer waardeer, ik
daarvan veel nut heb en, ook al reageer ik er tegenover u niet op, daaraan, wanneer
daartoe aanleiding bestaat, ook gevolg geef. Maar ik heb vaak zoo weinig lust om
voor een particulieren brief de pen op te nemen. Weken lang heb ik mij miserabel
gevoeld door een sleepende griep, met juist genoeg verhooging om alle energie en
werklust te dooven en niet genoeg om in bed te blijven en het uit te zieken. Telkens
bleef ik een paar dagen thuis en probeerde het dan weer om na eenigen tijd mij
opnieuw huisarrest op te leggen. Gelukkig is dat nu voorbij en hoop ik dat
prophylactische injecties mij voor recidiven zullen behoeden.
Maar behalve physieke malaise was ook andere malaise in het spel. Het is zulk
ondankbaar werken tegenwoordig. Te Genève was ik met Van Zeeland tot een voor
ons beiden bevredigend accoord gekomen191 en spraken wij af, dat de onderhandelaars
op den afgesproken grondslag nu spoedig aan het werk zouden gaan. Daarop volgde
een particuliere correspondentie tusschen Van Zeeland en
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Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, bijlage 2, hoofdstuk III.8 en hoofdstuk III.9. De
Graeff ging naar Genève als leider van de Nederlandse delegatie naar de
Volkenbondsvergadering.
Op 12 september 1935 hadden beide ministers van buitenlandse zaken daar een gesprek over
de hangende kwesties (vergelijk brief 34). Het in noot 142 genoemde dossier bevat De Graeffs
verslag daarvan, echter niet van het gesprek dat zij op 29 november 1935 in Brussel voerden.
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mij, die door het opwerpen van allerlei kwesties op mij al den indruk maakte dat Van
Zeeland weer terugkrabbelde en nu, een paar weken geleden, ontmoette ik hem te
Brussel en deelde hij mij mede, onder aanbiedingen van duizend excuses, dat hem
bij terugkeer uit Genève gebleken was dat hij, bij de met mij gemaakte afspraak, de
wenschen en de kracht der Belgische publieke opinie had onderschat en dat hij geen
kans zag een verdrag als door ons beoogd in het Belgische parlement te gelegener
tijd door te drukken zonder eene felle oppositie te ontketenen van Antwerpen en wat
daaromheen is, terwijl hij voor zijn overig beleid den steun van Seggers, Van
Cauwelaert, Huysmans enzovoort niet kon missen. Die heeren willen voor België
het volle pond inzake eene Rijn-Schelde-verbinding en ik kon - hetgeen Van Zeeland
zeer goed begrijpt - hun dat niet geven. Wij spraken dus af de Belgische kwestie in
haar geheel maar te laten rusten tot beter tijden. Dat is nu al de tweede maal dat ik
hierin teleurgesteld word (de eerste keer verwierp Hymans de grondslagen van mijn
besprekingen met Jaspar), en ik vond juist in de mogelijkheid de Belgische kwestie
tot oplossing te brengen een der weinige bekoringen van het mij destijds aangeboden
ministersambt.
De politieke situatie hier is al even weinig opwekkend. De katholieken en bloc,
gesteund door de anti-revolutionairen, mede en bloc, en door eene meerderheid van
de christelijk-historischen, hebben een nieuw relletje tegen het kabinet opgezet naar
aanleiding van een wetsontwerp tot wijziging van de lager onderwijs-wet192, waardoor
de subsidiemogelijkheden voor bijzondere scholen, als onderdeel van de algemeene
bezuiniging, worden beperkt. Voor de anti-revolutionairen en de
christelijk-historischen gaat het hier over hetgeen zij als een beginselkwestie
beschouwen; voor de katholieken is het zuiver een aanval op het kabinet. Indien het
kabinet niet tot een compromis bereid gevonden wordt, en dat willen wij, voorloopig
althans, niet (wij hebben al teveel en te vaak moeten toegeven), dan wordt het bewuste
ontwerp verworpen, treden de drie linksche ministers af, in overeenstemming met
de wenschen van hunne fracties, en valt het kabinet, daar eene reconstructie daarvan,
practisch en principieel, onmogelijk zou zijn. De zaak komt deze of de volgende
week in de Kamer.
Ingesloten twee knipsels over het incident-Kortenhorst193. Men heeft mijns inziens
eenerzijds, op deels onjuiste voorlichting van Zech, die op een Kamerverslag in plaats
van op de Handelingen is afgegaan, in Duitschland de zaak te hoog opgenomen,
anderzijds heeft Kortenhorst voorbijgezien dat hij, lid der onderhandelingsdelegatie
zijnde, geen absolute vrijheid meer had om zich over Duitschland in de Kamer naar
de ingeving van zijn hart te uiten. Dit manco aan de zijde van Kortenhorst ontneemt
ons mijns inziens elken grond voor een for-
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Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, bijlage 89.
Niet aangetroffen. L.G. Kortenhorst werd in Berlijn niet geaccepteerd als lid van een
Nederlandse delegatie, nadat hij op 21 november 1935 het Duitse rechtssysteem scherp
bekritiseerd had; zie Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, 517-520. Van Limburg Stirum
diende hierover op 12 december 1935 een uitvoerig rapport in; zie BZ, Archief directie
economische zaken, dossier 87 Duitsland.
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meel protest. Ik moet echter te Berlijn iets gedaan hebben om het stormpje hier, dat
ongetwijfeld verband houdt met het voorgenomen relletje tegen het kabinet, te kunnen
doen bedaren. Vandaar mijn telefonisch verzoek van hedenmorgen.
Veel dank voor uw brief van 7 dezer. De door u verkregen inlichtingen over
mevrouw Thorbecke verbazen mij niet. Ik heb hem een paar weken geleden,
gemotiveerd, geschreven dat ik hem in geen geval voor herplaatsing in den
diplomatieken dienst in aanmerking kan brengen, maar dat ik bereid ben hem nog
één jaar op disponibiliteit te laten (ondershands kreeg ik van de Rekenkamer gedaan
dat zij daartegen geen verder bezwaar zal maken) om hem de gelegenheid te geven
een anderen werkkring te zoeken zonder inmiddels te verhongeren. Daarmede is
voor mij de kwestie definitief afgedaan194.
Van het gerucht dat ik koloniën zou nemen en Ruijs mijn stoel zou bezetten, is
geen woord waar. Ik blijf waar ik ben, en val mede met het kabinet zonder veel
hartzeer!
Hoe onaangenaam en pijnlijk voor u dat ge aan neuritis in de benen lijdt. Ik heb
erg met u te doen. Voor opgewektheid zal er bij u wel evenmin veel reden bestaan
als voor mij, maar als men zich daarbij ook nog physiek onbehagelijk gevoelt, wordt
het wel eens te zwaar. Jammer dat ge voor Londen u niet beschikbaar kunt stellen;
ik vreesde echter al aanstonds dat ge een nieuwen post met het oog op Nini niet zoudt
aandurven. Ziet ge niet te veel menschen? Of is dat te Berlijn onvermijdelijk?
Ja, Willem Gevers maakt een geschikte indruk. Ik vrees alleen dat hij tegen zijn
jeugdige echtgenoote niet opgewassen is. Zij heeft vele goede eigenschappen, maar
moet periodiek eens over de knie gelegd worden om haar in toom te kunnen houden
en ik vrees dat Willem dat niet kan en wil. Hij heeft het slecht getroffen dat hij, door
te zakken voor zijn doctoraal en door eerst vier maanden later dat examen te herhalen,
een jaar ten achter is gekomen. Aan de regeling hapert het hier niet; er is nu eenmaal
slechts ééns per jaar gelegenheid om examen te doen.
Hebt ge eenige aanwijzing dat dat plotselinge bezoek aan Burg Steinfurt verband
hield met een ontmoeting daar195? Ik veronderstelde het aanstonds,
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Nadat De Graeff Thorbecke op 11 juli 1936 tevergeefs had aanbevolen als secretaris-generaal
van defensie, wendde Thorbecke zich op 31 oktober tot Colijn met bezwaren tegen
mededelingen die Van Limburg Stirum gedaan zou hebben (HDNP, Archief Colijn, fondsnr.
54, doos 18). De Graeff liet Colijn op 2 december weten dat Thorbecke tot 1 juni 1937
disponibel zou mogen blijven, zodat hij afspraken kon maken met de firma Philips voor
werkzaamheden in het Verre Oosten. Er was nog sprake van Thorbecke in een brief van Rost
van Tonningen aan Mussert van 1 september 1936 (RIOD, Collectie Rost van Tonningen,
inv. nr. M5.92774-5) en zonder hem met name te noemen in een brief van het Foreign Office
aan de ambassadeur in Tokio van 19 oktober 1938, in: Medlicott, Documents II, VIII, nr.
162.
Een ontmoeting van prinses Juliana met prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld.
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maar kon het niet bevestigd krijgen. Van het resultaat der ontmoeting weet ik dus
niets. Alleen valt het mij op, dat Hare Majesteit, die ik in de afgeloopen week
tweemaal zag, bijzonder opgewekt en fleurig was.
Het Engelsch-Fransche compromis over hetgeen Mussolini en den negus kan
worden aangeboden tot oplossing van het conflict196, acht ik al zéér onbevredigend.
Wordt dat aanvaard, dan maakt de Volkenbond een allerellendigst figuur. Van de
Britten begrijp ik deze volte-face niet, tenzij zij hoe eer, hoe liever van de
Abessijnsche kwestie verlost willen zijn om de handen weer vrij te hebben voor het
Verre Oosten.
Maar nu genoeg.

62
Den Haag, 16 december 1935
Maar dadelijk even een kort antwoord op uw zooeven ontvangen schrijven van 13
dezer. Ik blijf in de stad en ben dus op ieder van de door u genoemde data beschikbaar.
Decideer maar zelf welke dag u het beste convenieert.
A propos van het ‘incident-Kortenhorst’; ge hebt de vragen van mr. Goseling
gezien en mijn antwoord197. Ik hoop dat daarmede de zaak afgedaan zal zijn, maar
eene interpellatie blijft mogelijk. Ik zou die zeer betreuren, omdat zij tal van
Kamerleden aanleiding zal geven om hun gal over Duitschland uit te spuwen en
daarmede de verhoudingen nog meer bedorven zullen worden.
De ontwikkeling van zaken re198 Italiaans-Abessijnsche conflict bezorgt mij
slapelooze nachten. Als het dien kant moet uitgaan, kan men den Volkenbond wel
oprollen en rijst zelfs ernstig de vraag of wij het lidmaatschap niet moeten opzeggen.
Ik heb mijn inzichten èn door Rappard te Genève doen kenbaar maken èn hier aan
de daarvoor in aanmerking komende missie-hoofden medegedeeld199. Rappard bericht
mij dat de Engelsch-Fransche plannen te Genève geen schijn van kans maken en dat
feitelijk die plannen nu al onder tafel liggen. Maar met dat al is er al veel kwaad
gesticht; men kan van Engeland, om van Frankrijk nu maar niet te spieken, niet
verwachten dat het nu zich vierkant achter een olie-embargo zal stellen. Eden is zeer
teleurgesteld door de onverwach-
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Medlicott, Documents II, XV, nr. 336; Wheeler-Bennett, Documents on International Affairs
1935, II, 350-362. Het zogenaamde Hoare-Laval-agreement was bedoeld om een einde te
maken aan de oorlog die Italië begin oktober 1935 tegen Ethiopië begonnen was, maar het
werd door geen van de partijen aanvaard (zie ook brief 62).
Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, aanhangsel. 47.
Diplomatenterm voor ‘betreffende’; zie voor de zaak: Wheeler-Bennett, Documents on
International Affairs 1935, II, 362-385.
Handelingen Eerste Kamer 1935-1936. aanhangsel, 13.
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te houding van Hoare200 en loopt nu te Genève te bedelen naar steun van anderen
tegen de denkbeelden van zijn eigen regeering.
De loop van zaken schijnt aldus te zijn geweest. In Engeland maakte men zich
bezorgd dat een olie-embargo een coup de folie van Mussolini zou uitlokken. Daarom
is Hoare, die physiek en psychisch op is en van de eene flauwte in de andere valt,
aan Laval gaan vragen, of hij onder alle omstandigheden kon rekenen op volledige
medewerking van de Fransche vloot in de Middellandsche Zee. Laval kon die garantie
niet geven, omdat de publieke opinie in zijn eigen land zich steeds meer kant tegen
de sancties en tegen mogelijke verbreking van de, met zooveel moeite verkregen,
vriendschappelijke toenadering tusschen Frankrijk en Italië. Daarom stelde Laval
aan Hoare voor, dat zij zeer in het geheim en alléén aan Mussolini een voor dezen
onredelijk gunstig voorstel zouden doen als basis voor onderhandelingen. Laval
verwachtte dat Mussolini elk voorstel van dien aard en elke inmenging van anderen
zou afwijzen. Geschiedde dat, dan maakte Laval zich sterk dat hij in eigen land de
publieke opinie mede zou krijgen. Hoare, gesteund door Vansittart, die altijd even
cynisch en sceptisch tegenover den Volkenbond heeft gestaan, liet zich hiertoe vinden.
Maar dat geheime plan lekte uit, er ontstond heibel over en toen besloten Hoare en
Laval om het voorstel, dat aanvankelijk alléén voor Mussolini bestemd was,
tegelijkertijd ook aan den negus te doen. Daarmede maakte men de zaak niet beter.
Hoare was niet in conditie om de zaak te overzien. In het Britsche kabinet was sterk
verzet, maar men wilde ten slotte Hoare niet in zijn hemd laten staan. Ik verwacht
dat dit het einde van Hoare's ministerieel bestaan zal zijn.
Ook hier wijst alles erop, dat collega Gelissen schuldig staat aan het bericht in De
Maasbode over Kortenhorst201, in dien zin namelijk dat de redacteur (Kasteel) bij
Gelissen is geweest en hem als quasi-nieuwtje had verteld dat Kortenhorst was
uitgewezen. Het was een poging om van dat gerucht bevestiging te krijgen en toen
Gelissen, die nog van niets wist, het niet aanstonds tegensprak, heeft Kasteel daarin
vrijheid gevonden tot de bewuste publicatie.
Het is niet waar dat Zech hier een protest heeft uitgebracht, al heeft hij dat aan
Berlijn gerapporteerd. Op 23 november heeft Boltze (dus niet Zech) Beucker Andreae
bezocht, hem over verschillende zaken gesproken, ook melding gemaakt van de
ongunstige opinies welke men hier te lande over Duitschland hoort, en als illustratie
genoemd de rede in de Kamer van Kortenhorst. Hij deed dit echter zonder eenig
verband te leggen met het feit dat Kortenhorst tevens onderhandelaar was. Beucker
Andreae heeft mij dadelijk omtrent zijn onderhoud met Boltze gerapporteerd. Had
ik mij toen gerealiseerd dat Kortenhorst lid van de delegatie was, dan zou ik
vermoedelijk hebben ingegrepen en een terugkeer van Kortenhorst naar Berlijn
hebben voorkomen. Maar ook ik gaf er mij toen geen rekenschap van, dat Kortenhorst
onderhandelaar was, iets waarop, gelijk gezegd,
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‘Hoare’ is een amendering door de editor van ‘Eden’.
‘Dr Kortenhorst uit Duitschland verbannen’. De Maasbode, LXVIII (7 december 1935) nr.
26513, 5.
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Boltze zelf niet gezinspeeld had. Wel had deze gezegd dat het niet behoorlijk was
dat Kortenhorst, die kort tevoren had aangezeten aan een lunch bij Zech, een paar
dagen later zóó over Duitschland in de Kamer had uitgepakt. Zech zelf heeft er mij
voor het eerst over gesproken op 5 dezer en toen wèl verband gelegd tusschen de
rede en het onderhandelaarschap van Kortenhorst. Maar op 5 december was er niets
meer aan te doen. Toen was Kortenhorst al weer te Berlijn. Had men de opmerkingen
van Boltze het karakter willen geven van Verwahrung einlegen, dan had Zech zelf
bij mij moeten komen en dàt deed hij eerst veel later. Het is misschien goed dat ge
een en ander weet; ook hier wordt aan de regeering verweten, dat zij wist hoe er te
Berlijn over Kortenhorst werd gedacht in verband met zijn lidmaatschap der delegatie
- dat was immers door den Duitschen gezant met even zooveele woorden aan
buitenlandsche zaken medegedeeld - en dat de regeering niettemin Kortenhorst naar
Berlijn liet gaan en hem daar aan een affront bloot stelde.
Over de verlooving is hier niets naders bekend.

63
Den Haag, 22 december 1935
Veel dank voor uwe beide brieven van 19 en 20 dezer. Zooals ge nu wel weten zult,
is de bespreking gisteren met Hirschfeld202 bevredigend afgeloopen. Het resultaat
kwam practisch hierop neer, dat Hirschfeld de vrije hand is gelaten om naar bevind
van omstandigheden te handelen. In de ministerieele commissievergadering van den
vorigen zaterdag203 deed ik daartoe reeds eene poging, maar Colijn durfde toen collega
Gelissen niet geheel uit te schakelen. Nader kwam de zaak aan de orde in een
ministerraad van vrijdag jongstleden. Gelissen was toen zeer geladen na het gestook
van Kortenhorst en vond daarbij steun bij zijn onafscheidelijken vriend Laurent
(Deckers). Colijn, die bovendien zeer gepreoccupeerd op dat oogenblik was door de
dreigende kabinetscrisis, kon daartegen niet op en suggereerde als uitweg de
overkomst van Hirschfeld. En toen deze gisterenmorgen klaar en duidelijk de zaak
had uiteengezet, hadden Gelissen en Deckers weinig meer in het midden te brengen.
Het is ellendig werken met iemand als Gelissen, die als minister een amateur en als
econoom een beunhaas is en zijn kracht zoekt in groote woorden en betoogen, geschikt
voor volksvergaderingen. Ik krijg steeds meer den indruk dat de verhouding
Gelissen-Hirschfeld niet goed is (zeer begrijpelijk overigens voor zooveel Hirschfeld
betreft) en dat Kortenhorst bij Gelissen tegen Hirschfeld intrigeert. Oud en Ries zijn
daarvan ook
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Over het verloop van de economische onderhandelingen, door een Nederlandse delegatie
onder zijn leiding in Berlijn gevoerd, die resulteerden in een handelsverdrag van 23 december
1935; zie Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, bijlage 418.
14 december 1935.
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overtuigd en steunen Hirschfeld naar vermogen. De groote moeielijkheid bij alle
zulke verhandelingen is de tegenstrijdigheid van belangen tusschen landbouw en
industrie (Gelissen natuurlijk alleen geporteerd voor industriebelangen), en verder
de controverse tusschen Nederlandsche en koloniale belangen.
Ik ben het met u eens, dat particuliere pleitbezorgers van bepaalde belangen niet
in de delegatie thuis behooren. De aandrang om hen daarin wèl op te nemen kwam
van de Kamer en daarvoor is Verschuur indertijd gezwicht. Het hangt echter ook
veel van de individuen af. Met Steenberghe bijvoorbeeld werd nooit last ondervonden.
De kabinetscrisis is weer overgewaaid, of liever voor eenige maanden verschoven204.
Ik had het liever nu maar uitgevochten, maar ik moest toegeven dat het oogenblik
voor een crisis nu wel zoo ongunstig mogelijk was. Bovendien heeft Hare Majesteit
persoonlijk sterke pressie op de individuele ministers geoefend om het mogelijke te
doen om eene crisis te vermijden. De politieke verhoudingen blijven echter hoogst
onbevredigend. De katholieken blijven stoken en zullen bij elke gelegenheid, dan
eens in combinatie met deze, dan weer in combinatie met een andere groep, ons een
stok tusschen de beenen steken, totdat wij ten slotte toch tuimelen. Dat besef werkt
verlammend, in de eerste plaats op Colijn, die zijn veerkracht grootendeels kwijt is.
Zijt ge content over het antwoord op de vragen-Goseling inzake het
incident-Kortenhorst? Ik had het eerst nog scherper gesteld, maar het daarna verzacht.
Genoegelijk u 27 dezer te zien. Zullen wij samen eten of hebt ge andere plannen?

64
Den Haag, 2 januari 1936
Hartelijk dank voor u beider telegrafische goede wenschen. Gaarne herhaal ik nog
eens de mijne. Moge 1936 voor u beiden een in elk opzicht rijk gezegend jaar zijn.
Het kost anders moeite om in de gegeven omstandigheden, nationaal en internationaal,
de toch zoo onmisbare opgewektheid er in te houden.
Dank ook voor de kinine-boonen. Ik ben de kuur dadelijk begonnen, in de hoop
dat deze medicijn mij van mijn malaise af zal helpen.
Dezer dagen zal ik mij zetten aan een praeadvies voor den ministerraad over den
brief van Van Schaik205. Het is een pijnlijke en moeielijke kwestie. Wij

204

205

Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, 1224-1225. Door de instelling van een
staatscommissie ter bestudering van bezuinigingen op het bijzonder lager onderwijs, die
Colijn op 20 december 1935 aangekondigd had.
De brief van Van Schaik van 20 december 1935, de nota van De Graeff van 16 januari 1936
en Van Schaiks reactie daarop van 21 januari 1936 bevinden zich in ARA, Archief raad van
ministers 1936, dossier 23. Zie voor deze discussie. naast brief 66, ook De Jong, Koninkrijk,
I, 568.
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kunnen eenerzijds niet toelaten dat de Duitschers ons bij de neus nemen door, behalve
den naam, ten aanzien van de actie der NSDAP alles bij het oude te laten; anderzijds
zie ik de ernstige consequenties van forsche maatregelen onzerzijds niet voorbij.
Ge weet zeker dat de oude mevrouw Van der Goes stervende is. Haar heengaan
kan ieder oogenblik worden verwacht, maar de medicus meent dat het ook nog wel
eenige weken kan duren. Zij heeft zulk een sterk gestel, dat eerst langzaam kan
worden gesloopt.

65
Den Haag, 17 januari 1936
Hierbij gaan een doordruk van den u reeds bekenden brief van justitie met bijlagen
over de Duitsche organisaties hier te lande, en een doordruk van het uit mijn pen
gevloeide praeadvies aan den ministerraad. Ik geloof niet dat voor het oogenblik die
stukken nadere toelichting vereischen. Geven zij u nog aanleiding tot nadere
opmerkingen, dan verneem ik die zeer gaarne. Ik zou er mijn nut mede kunnen doen,
als de zaak in den ministerraad aan de orde komt, vermoedelijk 28 dezer.
Veel dank voor uw brief van eenige dagen geleden. Omtrent dat geheime
reorganisatieplan van den Volkenbond laat ik te Londen inlichtingen vragen206. Ik
ben over Swinderen steeds minder voldaan. Hij kan eenvoudig niet meer tot
rapporteeren komen, hoewel er toch in dezen tijd heel wat uit Londen te vertelen zou
vallen. Ik moet mij nu behelpen met onderhandsche briefjes van den zeer actieven
Teixeira aan Van Kleffens.
Loudon bedankte voor [de] leiding van de missie naar Zuid-Amerika207. De
gezondheid van mevrouw Lydia laat zulk een reis niet toe. Ik probeer nu Steenberghe
te lijmen, maar die maakt nog - op zich zelve zeer begrijpelijke - bezwaren. Hij is
doende zich een nieuw bestaan in het particuliere te verwerven en durft er daarom
niet zoo lang tusschen uit. Ook Karnebeek blijft candidaat, maar ik meen dat het
moeielijk gaat dezen commissaris der koningin, die kort geleden al een maand of
vijf van zijn post was wegens zijn reis naar Indië, opnieuw voor drie maanden weg
te sturen. Tenslotte is het commissarisschap der koningin toch niet heelemaal een
sinecure!
Uwe opmerkingen over mijn brief inzake het uitleveringsverdrag208 schijnen
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BZ, Archief dossiers A-194/290, brief van 20 januari 1936. Het Foreign Office ontkende het
bestaan van een dergelijk plan.
Deze handelsmissie, die tenslotte in februari-mei 1937 doorging, was bedoeld om de
economische betrekkingen met Zuid-Amerika te verbeteren. De Vries, Herinneringen
Heldring. 1139-1140, 1147-1148, 1151, 1155, 1157-1158, 1186, 1199.
Niet aangetroffen bij BZ, Archief dossiers A-194/43, map 7.
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mij juist. Hier is Beucker Andreae wel wat al te voorzichtig geweest: ik zie dit nu
in.
Over een bezoek van Hare Majesteit aan Garmisch hoorde ik niet nader. Van Tets
vertelde mij dat hij het had ontraden en zeer den wind van voren had gekregen, iets
wat volgens Tets er altijd op wijst, dat Hare Majesteit zelve wel gevoelt dat zij in
het ongelijk is. Hij dacht dat vermoedelijk niemand of alléén de prinses zou gaan.
Ik vermoed dat ‘men’ al reeds weet, dat Lippe daar dan ook zal zijn209. Als ik wat
naders hoor, zal ik het u melden.
De cardiozol kon ik hier krijgen. Nog veel dank.

66
Den Haag, 26 januari 1936
Veel dank voor uw brief van 21 dezer. Zooals ge zien zult uit een officieel schrijven
dat u eerlang zal bereiken210, meen ik dat het protest dat wij bij de Duitsche regeering
moeten inbrengen tegen de actie hier te lande van de Reichsdeutsche Gemeinschafte
en dergelijke, heel wat stelliger zal moeten luiden dan gij aanbeveelt. Ik ben namelijk
positief van oordeel, dat wij niet kunnen en niet mogen toelaten, dat vereenigingen
van Duitschers hier te lande deel uitmaken van eene algemeene Duitsche politieke
organisatie, fungeeren als organen van de met de Duitsche regeering gelijkgeschakelde
NSDAP. instructies van eene centrale in Duitschland ontvangen en wat dies meer
zij. Dat is mijns inziens op zich zelf ontoelaatbaar, omdat wij alleen de Duitsche
diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers als organen van de Duitsche regeering
kunnen erkennen; het is dubbel ontoelaatbaar, omdat de thans bestaande toestand in
flagranten strijd is met de in 1934/1935 gemaakte afspraak. Zooals steeds meer blijkt,
is de toestand geleidelijk weder geworden als die was toen wij destijds den eisch
stelden van ontbinding der NSDAP-afdeelingen hier te lande. Het éénige dat veranderd
is, is dat de Duitsche organisaties in Nederland nu een andere naam dragen, en daarin
kunnen en mogen wij niet berusten. Er moet dus mijns inziens zeer bepaaldelijk
gevorderd worden, dat elk verband tusschen de Reichsdeutsche Gemeinschafte en
de Auslandsorganisation wordt verbroken. Ge vraagt of er bewijsbare gevallen zijn
geweest, waaruit blijkt dat door de Reichsdeutsche Gemeinschafte gehandeld is
ingevolge instructies van de Duitsche centrale. Ik antwoord daarop bevestigend,
indien ge althans geen strikt juridisch bewijs verlangt. Er zijn tal van gevallen geweest
van politieke spionnage op andere Duitsche ingezetenen, van, deels geslaagde,
pogingen om voor de nazi's verdach-
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Dit was inderdaad het geval, na bemiddeling van de gezant te Parijs, J. Loudon. De Jong,
Koninkrijk, I, 579.
Nadat de ministerraad op 23 januari 1936 met het standpunt van De Graeff had ingestemd,
werd aan Van Limburg Stirum een officieel schrijven hieromtrent gezonden. De Jong,
Koninkrijk, I, 568-569.
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te elementen over de grens te voeren, van berechting van Duitsche ingezetenen door
de bewuste Duitsche organisaties. Kon men dergelijke gevallen vroeger nog
beschouwen als incidenteele uitwassen, als ge kennis neemt van de hier in beslag
genomen, zeer geheime, ‘Mitteilungen’ van de Auslandsorganisation, kan er mijns
inziens geen twijfel aan bestaan, dat men hier met een systeem te maken heeft, dat
hier bevelen van een Duitsche centrale zijn ten uitvoer gelegd. Dergelijke, mijns
inziens uiterst bedenkelijke, verschijnselen zijn alleen te keeren door den band
tusschen de Reichsdeutsche Gemeinschafte en de centrale te verbreken.
Wil de Duitsche regeering daartoe medewerken, dan kan hier te lande het politieel
optreden tegen de Reichsdeutsche Gemeinschafte aanmerkelijk gemitigeerd worden.
Zoo kreeg ik in den ministerraad gedaan, dat dan verder in de practijk niet langer de
naleving zal worden gevorderd van de voorwaarde dat de Reichsdeutsche
Gemeinschafte geen ‘partijkarakter’ mogen dragen. Met andere woorden, politieke
redevoeringen, óók van uit Duitschland overgekomen sprekers, zullen in besloten
bijeenkomsten worden toegelaten, het Horst Wessel-lied zal in zulke bijeenkomsten
mogen worden gezongen. Kortom, alles wat nu - mijns inziens niet ten onrechte van Duitsche zijde als noodelooze plagerijen wordt beschouwd, zal in den vervolge
achterwege blijven. Ik heb dit niet zonder heftigen strijd met mijn ambtgenoot van
justitie kunnen bereiken, doch alléén onder de mits dat de Reichsdeutsche
Gemeinschafte losgemaakt werden van haar verband met de Auslandsorganisation
en de NSDAP.
Vergeet bij dit alles niet dat het hier mede gaat over eene kwestie van
binnenlandsche politiek, ten aanzien waarvan ik al blijde ben als ik de kerk in het
midden kan houden. Ruim denken in dit opzicht alleen Oud en Van Lidt, óók Colijn,
maar de ‘sterke man’ durft zich niet te veel te laten gelden. Slotemaker en De Wilde
zijn fanatieke anti-nazi's, die zich over internationale moeielijkheden niet
bekommeren, en mijn katholieke collega's. Van Schaik en Gelissen vooral, worden
gedreven door den zweep van Poels. Dat is mede het geval met menschen als Ruijs.
In het bijzonder Van Schaik, die in de katholieke pers al bedreigd is dat hij na zijn
ministerschap niet verder heeft te rekenen op een politieke carrière, beijvert zich om
de gunst van zijn partijgenooten terug te winnen en daartoe ‘kracht’ te ontplooien
tegen de bij de roomsch-katholieke geestelijkheid, in het bijzonder in Limburg, zoo
gehate Reichsdeutsche Gemeinschafte. Had ik hem zijn gang laten gaan, dan zouden
al aanstonds massale uitwijzingen van kopstukken dier vereenigingen hebben
plaatsgevonden. Ook Speyart, de procureur-generaal in Den Bosch, ijvert in die
richting. Ik heb nu al twee jaar de ondankbare taak om zulk drastisch optreden te
remmen. Ook met de SDAP valt in deze zaak te rekenen; die zou het liefst alle
Duitschers over de grenzen jagen.
Ge schrijft mij over u gedane mededeelingen van Einthoven over de ‘corruptie’
in Indië. Ge hebt mij daarover al meer gesproken, maar ik weet in het geheel niet
waarop dat doelt. Ik weet alleen van het wangedrag van de oudste doch-
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ter211, die al op haar 16e jaar zich aan een man gaf en sedert van de eene in de andere
liaison verviel. Het schijnt een pathologisch geval te zijn. Verder vernam ik dat de
oudste zoon212 door zijn vader uit het paleis is gezet, omdat hij daar zijn vriendinnetjes
's nachts ontving. Maar dat alles noemt men gewoonlijk geen corruptie. Zou
Einthoven, als hij er méér van weet en positieve gegevens heeft, niet bereid zijn
Colijn in te lichten? Die moet dat toch weten. Het is van belang omdat Colijn, om
van de verantwoordelijkheid en de moeielijkheid om een opvolger voor De Jonge te
vinden, niet ongeneigd is hem tot langer aanblijven aan te zoeken. Ik zou dat ook
overigens zéér ongewenscht vinden, maar zeker ongewenscht als inderdaad corruptie
te constateeren is. Op het lijstje van Colijn staan Karnebeek, Rutgers (de nieuwe
staatsraad) en Starkenborgh, waarbij laatstgenoemde - terecht - favoriet is; ik voegde
aan dat lijstje toe Van Doorninck en Snouck, die beiden mijns inziens capabel zijn
du moment dat men niet over Indische deskundigen beschikt.
Over hetgeen ge mij schrijft over eene door La Gro geënsceneerde bespreking
Colijn-Trendelenburg, zal ik Colijn aanspreken. Ik hoor er voor het eerst van. Uw
oordeel over La Gro onderschrijf ik, maar Snouck bijvoorbeeld denkt veel gunstiger
over hem.
Van hier verder niet veel nieuws. Wij genieten van de sociale rust als gevolg van
den hofrouw213; al zullen wij dat later moeten bezuren, als alle nu afgezegde diners
weer worden ingehaald. Ten aanzien van de binnenlandsche politiek is de puzzle de
onderwijs-pacificatiecommissie. De drie rechtsche groepen weigeren daaraan deel
te nemen, als de opdracht aan de commissie niet principieel wordt gewijzigd, en
daartegen maken nu liberalen en sociaal-democraten bezwaar. De
vrijzinnig-democraten zijn desnoods bereid met een gewijzigde opdracht genoegen
te nemen. Er wordt nu gezocht naar eene formuleering die alle groepen zou kunnen
bevredigen. Ik ben toch zóó blijde dat ik buiten dit soort van politiek sta.
De goede berichten over Nini deden mij buitengewoon veel genoegen. Moge nu
eindelijk de beterschap bestendig blijven.
Prof. Geyl uit Londen deelde dezer dagen op het departement mede dat Swinderen
geestelijk sterk achteruit gaat214. Dat is, zooals ge weet, ook mijn indruk. Ik zal hem
dus een wenk moeten geven. Jammer dat hij het zelf niet inziet, of is de pressie van
zijn vrouw hem te groot? Lorentz moet ook weg. Physiek is hij zeer verminderd en
zijn private belangen (zijn farm) interesseeren hem meer dan zijn publieke functie.
Die personalia zijn wel vervelend. Voor Zuid-Afrika zoek ik naar een gezant die met
eene Nederlandsche gehuwd is, maar die
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zijn schaarsch. Ik denk over Bosch van Rosenthal (Geertsema), en anders maar Alex
Loudon, wiens nieuwe vrouw zich zeer inspant om te verhollandschen.

67
Den Haag, 1 maart 1936
Ik heb weer voor vele brieven van uwe hand te danken en wil profiteeren van een
guren zondagmorgen, die mij aan huis bindt, om u iets van mij te laten hooren. Alle
verzekeringen ten spijt dat ik, na de mij in het najaar toegediende injecties, verder
immuun zou zijn tegen griep, heb ik den dag dat ik mijn begrooting in de Eerste
Kamer aangenomen zag215, weder een flinken aanval gehad. Ik bleef eenige dagen
in bed en daarna nog enkele dagen thuis, maar nu ben ik weer in mijn gewone doen,
al voel ik mij nog lang niet 100%. Ik ga er daarom deze week maar eens tusschen
uit, in de hoop dat de Geldersche lucht de laatste bacillen zal verdrijven. Ik heb
stopflesschen kinine-boonen geslikt, doch zonder er baat bij te vinden.
De mondelinge behandeling van mijn begrooting in onzen Senaat liep nogal los.
Den eersten dag was de oppositie aan het woord: mr. Pollema, die professor De
Savornin Lohman ditmaal verving, omdat deze laatste de vorige keer door mij zoo
‘onbeleefd’ was bejegend, mr. Briët, een braaf advocaat uit Leiden, die als privé-hobby
aan buitenlandsche politiek doet, en mr. Van Vessem, de NSB-er die vèr bleef beneden
zijn reputatie van intelligentie. De mij den volgenden dag voornamelijk door prof.
Anema verleende steun vergemakkelijkte mij mijn antwoord zeer. Ik ben toch blijde
dat dit weer achter den rug is; ik vind het werk in het parlement altijd even
onaangenaam en nòg onaangenamer in de Eerste Kamer dan in de Tweede, omdat
onze Senaat altijd au sérieux genomen wil worden.
Ik ben benieuwd hoe de uiteindelijke houding van de Duitsche regeering zal zijn
met betrekking tot onze verlangens ten aanzien van de Reichsdeutsche Gemeinschafte.
Ik ben het met u eens, dat het relaas van den procureur-generaal uit Den Bosch216
geen rechtstreeksche bewijzen levert van schennis van ons accoord van 1934/1935,
maar wanneer men tal van schijnbaar op zich zelve staande gevallen vergelijkt met
de algemeene teneur van de instructies van de Auslandsorganisation, dan kan toch
geen twijfel bestaan, of er is een rechtstreeksch verband tusschen dergelijke instructies
en de in die incidenteele gevallen geconstateerde feiten. Maar hoe dat ook zij, de
publieke opinie hier eischt steeds luider dat wij tegen de actie der Reichsdeutsche
Gemeinschafte stelling nemen. Ik heb lang groote matiging betracht en tot matiging
aangespoord, maar pers en Kamer dringen om maatregelen en ik hoop dat de Duitsche
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Handelingen Eerste Kamer 1935-1936, 313-331 en 333-352. De begroting werd in de Eerste
Kamer aangenomen op 19 februari 1936.
E.L.M.H. Speyart van Woerden.
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regeering dat zal willen inzien. De Duitschers hebben het trouwens aan zich zelve
te wijten; waarom kunnen zij hier niet als rustige burgers leven en moeten zij altijd
van zich laten spreken? Van de fascistische vereenigingen van Italianen bijvoorbeeld
hoort men hier nooit iets. Zech maakt zich bezorgd dat hij voor ambassadeur te
Madrid in aanmerking komt. Hij kan voor die promotie niet bedanken, maar bleef
veel liever hier. Ik zal hem zéér missen en maak mij al zorgen voor een volbloed
nazi als zijn vervanger.
Lorentz heb ik privé geschreven, dat hij erop rekenen moet met zijn 65e levensjaar
(dezen zomer) op stal te worden gezet. Op het lijstje van candidaten voor zijn
vervanging heb ik ook Van de Sande Bakhuyzen gezet, die mij onlangs vertelde dat
hij méér dan genoeg had van het burgemeestersambt. Als hij zijn breed lorgnette-koord
weglaat, zou hij niet ongeschikt zijn en zijn vrouw schijnt mij zéér geschikt. Ook
denk ik over Groenman, maar die zit pas in Venezuela. Swinderen, dien ik al een
paar keer zag, komt morgen bij mij. Ik zal hem dan maar zeggen dat hij er
langzamerhand over moet gaan denken om zijn pensioen te vragen. Ik had oneindig
liever gezien dat hij dat uit zich zelf had gedaan en mij die pijnlijke boodschap had
bespaard.
Colijn heeft de Indische begrooting217 in de Tweede Kamer weer handig verdedigd.
De financieele en economische vraagstukken heeft hij met veel talent behandeld en
met groote virtuositeit is hij heengegleden over al het overige! Van een verlenging
van het mandaat van De Jonge, waarover Colijn inderdaad ernstig heeft gedacht, zal
wel niets komen, nu De Jonge op medisch advies niet langer dan september in Indië
mag blijven. Over candidaten voor die successie sprak Colijn niet nader; het wordt
anders tijd om er over te gaan denken. Snouck ambieert het niet, maar zou toch wel
bereid zijn een benoeming te aanvaarden. Mevrouw Snouck heeft dus blijkbaar geen
bezwaren. Het treft mij altijd zoo weinig ambitieus Snouck is: hij is méér dan tevreden
met zijn huidige ambt.
Binnenslands is de politieke atmosfeer thans in zooverre zuiver, dat ik den indruk
heb dat men ons wel tot de verkiezingen 1937 zal laten zitten. Het zoogenaamde
vaste lasten-ontwerp218 zal wel uit allerlei hoeken oppositie uitlokken, maar Colijn
wil daarvan geen kabinetskwestie maken. De onderwijskwestie is, nu zij
commissoriaal is gemaakt, voor geruimen tijd van de baan. Bij de Indische begrooting
heeft de rede Feber een oogenblik den indruk gemaakt alsof bij die gelegenheid
roomsch-katholieken en sociaal-democraten Colijn een beentje wilden lichten, maar
het schijnt dat Feber van Aalberse een wenk heeft gekregen om zich in te binden.
Die muiterij in Japan219 spelt weinig goeds. Vooral de weinig energieke wijze
waarop daartegen ingegaan is, doet vreezen voor een buitenlandsche politiek
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Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, 1455-1536. Colijn verdedigde de Indische begroting
in de Tweede Kamer op 25-28 februari 1936.
Ibidem, bijlagen 59 en 74; zie ook brief 72. Dit wetsontwerp is tenslotte door de regering
ingetrokken.
Waar jonge officieren op 26 februari 1936 een staatsgreep hadden gepleegd.
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23 Kandidaatsexamen van J P. graaf van Limburg Stirum, voorjaar 1892 (zie Lijst van illustraties)
Fotoalbum jhr. J. de Graeff
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naar de aspiraties van leger en vloot. Bedenkelijk is ook dat de muiters bijvoorbeeld
Hirota ongemoeid hebben gelaten: dat zou bevestigen, wat Pabst allang vermoedde,
dat Hirota met de generaals heult. Benieuwd ben ik naar het verloop van zaken
morgen te Genève220. Ik voorzie dat er van een olie-embargo niets zal komen; dat
zou ook mijns inziens Don Quichotterie zijn, als de Vereenigde Staten er zich buiten
houden. Rappard is geïnstrueerd geenerlei initiatief te nemen en zich ook niet op den
voorgrond te stellen. Alleen als Eden een olie-embargo wenscht en de meerderheid
zich daarbij aansluit, kan ook Rappard hetzelfde doen.
Ik zal zien of ik de Belgen, die hangen en verlangen naar onze goedkeuring op
een leening die Mannheimer met hen wil sluiten, niet knijpen kan door als voorwaarde
te stellen, dat zij te Straatsburg ons voorstel aanvaarden om in de nieuwe acte221 een
bepaling op te nemen welke discriminatie ten nadeele van onze havens uitsluit. Dan
raken wij op deze wijze de surtaxe-bevoorrechting van Antwerpen222 kwijt. Ik maak
u en Kröller mijn compliment, dat ge de Duitschers in denzelfden zin voor de kwestie
hebt geïnteresseerd.
Uwe suggestie ten aanzien van een Spitzelwet heb ik aanstonds overgenomen.
Aan de staatscommissie die eene herziening van onze vreemdelingenwet
voorbereidt223, is opgedragen ook over zulk een wet hare gedachten te laten gaan.
Van hier verder geen nieuws.

68
Den Haag, 5 april 1936
Ge zult wel, evenals ik, zeer onder den indruk zijn van het plotseling heengaan van
Jan Oosting. Zijn dochter Jeanne was gisteren hier en kreeg hier het doodsbericht.
Hij schijnt een beroerte gehad te hebben. Ik durf niet uitrekenen hoeveel jaren het
geleden is dat ik hem het laatst zag. Hij kwam nooit hier en Beetster-
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Wheeler-Bennett, Documents on International Affairs 1935, II, 420-421. Gezant C. van
Rappard rapporteerde op 4 maart 1936 over het Volkenbondsberaad over verdere sancties
tegen Italië (BZ, Archief dossiers A-194/297); zie verder brief 69.
De Rijnvaartakte die de akte van Mannheim (Staatsblad 1869, nr. 75) zou moeten vervangen.
Antwerpen was sinds 1921 door de Franse regering vrijgesteld van de betaling van surtaxes
d'entrepot; zie Woltring, Documenten A, V, nr. 85 en Klaassen, Documenten B, I, nr. 86,
voor de invloed daarvan op het scheepvaartverkeer tussen de zeehavens en de boven-Rijn.
De notulen van deze commissie uit de maanden januari-mei 1936 bevinden zich bij Justitie,
depot 98, doos 2, map 1. De commissie kwam niet tot een nieuwe wettelijke regeling.
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zwaag is niet naast de deur, zoodat ik, hoewel hij het mij meermalen liet vragen, er
tot dusver niet tot kwam om hem eens te gaan opzoeken. Maar ik behield altijd een
onveranderd gevoel van vriendschap voor hem en nu moet ik mij verwijten dat ik
aan zijn herhaalde uitnoodigingen geen gevolg gaf. Ik weet niet hoe hij in later jaren
geworden was, maar in zijn goeden tijd was hij een voortreffelijk vriend. Als ik
eenigszins kan, wil ik hem gaan begraven. Van de 13 clubgenooten is hij al de 5e of
6e (ik weet niet of de dronken dokter nog leeft) die heengegaan is. Van de overigen
kan men Snoeck, die geheel gaga is, B. Mackay, die potdoof is en nog altijd over
alles kankert, en Cees Feith, die zenuwziek is, wel afschrijven. Jellinghaus kom ik
op straat wel eens tegen, maar dan bepaalt het zich tot een groet.
Sinds mijn brief van begin maart ontving ik van u brieven van 7 en 25 maart en
van 1 dezer. Veel dank daarvoor. Ik zal maar geen verontschuldigingen maken dat
ik niet telkens antwoordde. In uw brief van 7 maart vroegt ge mij, of ik van Colijn
iets hoorde over uwe opteekening over zijn onderhoud met Trendelenburg. Colijn
zond mij die terug met een marginale aanteekening, dat de passus over Colijn's
inzichten over de al of niet handhaving van den goud-gulden absolute fantasie is.
Zooals ge verder weet, ontkent Colijn dat hij eenig initiatief voor een ontmoeting
met Trendelenburg heeft genomen. La Gro heeft dat eigener beweging uitgelokt.
Naar aanleiding van uw brief van 25 maart gaf ik instructies ter voorkoming van
hetgeen is voorgevallen met de decoratie aan den marine-attaché Rivagen224. Zooals
ge weet, krijgt gij nu ook een militairen attaché (kapitein Sas van de Generale Staf).
Er is er al een te Brussel (Van Voorst Evekink) en men zoekt een marine-attaché
voor Londen225. Wij hebben - het is een gedachte van Snouck, die bij Colijn in goede
aarde viel - het Fransche voorbeeld gevolgd van stafofficieren, die normaal hier op
het stafbureau blijven, te accrediteeren als militaire of marine-attaché's, die dan als
er aanleiding voor is, naar het buitenland gaan. Dat kost alleen wat reis- en
verblijfkosten en de begrootingswetgever blijft er buiten. In ieder geval is het beter
dan in het geheel geen attaché's. Japan is ook geholpen met een marine-attaché, die
zoogenaamd de taal komt bestudeeren226.
Over de internationale verhoudingen zal ik maar niet spreken. Hoe men uit den
chaos komt, weet ik niet, maar imminent oorlogsgevaar zie ik niet, althans niet in
West-Europa. Stel u voor dat Swinderen vlak vóór de conferenties te Londen
(Locarno-mogendheden en Volkenbondsraad)227 twee maanden verlof
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Wellicht doelt De Graeff op de Franse maritiem attaché D. de Rivoyre, gevestigd in Berlijn.
Per 8 mei 1936 werd A. de Booij marine-attaché te Londen.
M. Tonaki, die ondergeschikt was aan de Japanse maritiem attaché in Berlijn, H. Kojima.
Wheeler-Bennett, Documents on International Affairs 1936, 82-154. De conferenties te
Londen werden in de tweede helft van maart 1936 gehouden.
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naar Amerika vroeg om bij de verdeeling van den boedel van zijn schoonvader te
zijn! Ik heb hem geantwoord dat ik zijn verzoek zelfs niet aan de koningin durfde
voorleggen. Hoe krijgt hij het in zijn hoofd? Rapporten van eenige beteekenis krijg
ik uit Londen niet, in het begin wel een serie telegrammen, die 's avonds bevestigden
wat 's morgens al uitvoerig in de ochtendbladen stond. Italië profiteert van de
beroering welke Hitler sinds 7 maart228 in de wereld bracht. Aan den oorlog in
Abessynië wijdt blijkbaar niemand meer aandacht en ik vrees dat de
vredesvoorwaarden welke uit de besprekingen-Madariaga zullen voortvloeien, een
bespotting van den Volkenbond zullen worden. Maar Eden heeft nu zooveel anders
en voor zijn land gewichtigers aan het hoofd, dat men hem er nauwelijks een verwijt
van maken kan dat hij de Abessijnen in de steek laat.
De wijze waarop Karnebeek zich zelf bij u inviteert, typeert hem! Ik zie hem nogal
eens en hoewel uiterlijk onze verhouding vriendschappelijk blijft, krijg ik een stijgende
aversie tegen dien onbetrouwbaren intrigant. Colijn zeide mij dezer dagen dat hij
Van Karnebeek wegens zijn karakter absoluut had geëcarteerd als candidaat voor de
landvoogdij. Ik hoop [dat] hij zich hieraan houdt, maar geheel zeker is men in zulke
gevallen nooit van Colijn. De koningin, die mij laatst verweet dat ik er voor een
diplomaat te directe methodes op na hield, stelde mij Karnebeek als voorbeeld ter
navolging! Wat zij mij vertelde over de successen die Karnebeek behaald zou hebben,
doet mij vreezen dat deze Hare Majesteit stelselmatig heeft voorgelogen.
Het was naar aanleiding van mijn antwoord op de ons door Hitler gedane
suggestie229, dat ik weder eens een moeielijk en onaangenaam onderhoud op het
Noordeinde had. Men heeft dan wel alle zelfbeheersching noodig om niet te
explodeeren. Het komt toch niet te pas dat de koningin een minister bijvoorbeeld
toevoegt: ‘Maar denkt u nu eens een oogenblik na’, of dat zij mijn concept-antwoord
aan de Duitschers een ‘advocatennota’ noemt, mij verwijt dat ik vast zit in de
‘kronkelingen van den Volkenbond’ en dergelijke liefelijkheden meer. Den volgenden
dag liet de koningin Colijn komen, dien ik tevoren instrueerde. Aan Colijn zeide
Hare Majesteit dat zij niets tegen mijn persoon had, dat zij mijn inzichten enzovoort
altijd juist vond, maar dat mijn methoden niet de hare waren en - en dat doet de deur
toe - dat ik zoo geweldig koppig was, dat er met mij soms niet te praten viel! En dat
terwijl ik, toen ik het Noordeinde verliet, maar steeds in mijzelf herhaalde: ‘Welk
een kopstuk toch’!
Gisteren hebben wij John Loudon gehuldigd. Willen wij samen afspreken dat wij
elkaar tegen onze 70e verjaardag behoeden zullen voor dergelijke huldi-
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Toen de Duitse troepen, in strijd met het verdrag van Versailles, het Rijnland bezetten.
Zie voor het aanbod van een Duitse garantie van het Nederlandse grondgebied Akten zur
Deutschen Auswärtigen Politik C, V, nr. 4, en voor het antwoord van De Graeff daarop,
ibidem, nrs. 128 en 193. Zie ook Klaassen, ‘Plan-Snouck Hurgronje’. 165-173.
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gingen? Ik doe niets af aan John's verdiensten, maar het werd er wel wat heel dik
opgelegd en de ophemeling door Fock van Loudon werd door een dito ophemeling
door Loudon van Fock gevolgd!

69
Den Haag, 20 april 1936
Dank voor uwe regelen van 17 dezer, waarmede ge een goed werk hebt gedaan. Niet
minder dan gij gevoel ik mij benauwd door den loop van zaken. Onmiskenbaar heeft
Engeland de leiding verloren en alleen daarbij voelde ik mij veilig. Ik kan Eden niet
benijden; ik blijf in hem zien een door en door fatsoenlijk en eerlijk man, van groote
bekwaamheden, maar hij is als staatsman niet de Uebermensch dien Engeland nu
noodig heeft, en hij vindt noch in de medeleden van het kabinet, noch in de publieke
opinie in Engeland den onvoorwaardelijken steun dien hij behoeft. Een gewapend
conflict in Europa zie ik niet als een imminent gevaar; ik maak mij méér ongerust
over de verhoudingen in het Verre Oosten. Indien Engeland ook daar niet als rem
kan fungeren, heeft Japan vrij spel. Op de Amerikanen valt mijns inziens niet te
rekenen, die zijn weer in een stemming van gedesinteresseerdheid in alles wat buiten
hun continent voorvalt. Aan de agressieve bedoelingen van Japan valt, vooral na het
recente optreden van de ultra-militaristen en de daartegenover aan den dag gelegde
slapheid, niet meer te twijfelen. Het is alleen nog maar de vraag in welke volgorde
zij optreden zullen met hun expansiepolitiek, welke ook zij noodig hebben met het
oog op binnenlandsche verhoudingen. Zal het leger zijn zin krijgen en eerst in de
richting van Mandsjoekwo, Noord-China en Rusland worden geageerd, of zullen,
naar de wenschen van de Japansche marine, eerst de zuidelijke zeeën een beurt
krijgen?
De Volkenbond baart mij ook groote zorgen en het zal mij moeielijk vallen in het
najaar dat instituut in ons parlement nog eenigermate de hand boven het hoofd te
houden. Ik heb verleden week een, nog niet beantwoorden, particulieren brief aan
Sandler230 geschreven en hem eenige suggesties gedaan ten aanzien van eene door
de Scandinaviërs en ons te volgen gedragslijn. Wij kunnen noch de totale verovering
van Abessynië, noch een vrede tusschen Abessynië en Italië op voorwaarden die
spotten met alles wat recht is, voorkomen, maar wij moeten er ons mijns inziens wèl
categorisch tegen verzetten, dat zulk een vrede den zegen van den Volkenbond krijgt.
Rappard heb ik opgedragen bij besprekingen te Genève met de kleine mogendheden
datzelfde standpunt in te nemen. Het is beter dat de onmacht van den Volkenbond
opnieuw blijkt dan dat dat lichaam met eigen beginselen transigeert. Achteraf
beschouwd, is het zoo jammer dat van de goede stemming te Genève in
september/october niet geprofiteerd is om meteen maar een embargo op olie,
steenkolen en dergelijke te leggen; misschien
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BZ, Archief dossiers A-194/310, brief van 15 april 1936.
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24 Vertegenwoordigers van de zogenaamde Neutrale Staten. Van links naar rechts H. Koht
(Noorwegen), jhr. A.C.D. de Graeff (Nederland), president P.R. Munch (Denemarken), R. Sandler
(Zweden) en A.W. Hackzell (Finland).
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zouden de Vereenigde Staten dàn wel hebben medegedaan. Maar ook ik ben toen
gezwicht voor de tegen zulk een maatregel aangevoerde practische bezwaren en voor
betoogen dat het Don Quichotterie zou zijn ons zware economische offers te
getroosten, waarvan, zonder effect op Italië, alleen andere olie-exporteerende landen
zouden profiteeren. Ik had niet voorzien dat de bewuste stemming in enkele maanden
weer in die mate zou ineenzinken, dat nu over zulk een embargo niet serieus meer
gedacht kan worden. Alles dat bereikt was in het belang eener internationale
rechtsorde, is nu weer verloren en dàt vind ik het allerbedenkelijkste.
Jammer dat Nini en gij u niet kunt aansluiten bij de IJsland-cruise. Het zou zóó
genoegelijk zijn geweest. Ik tel de weken die mij nog van 19 augustus scheiden! Ook
ik heb bijzonder genoten van het clubdinertje van Tim Rappard. Het was uiterst
genoegelijk en de gastheer mag er alle voldoening van hebben. Ook mevrouw Dolly231
telefoneerde mij den volgenden dag, dat zij dit samenzijn zoo had gewaardeerd. De
arme vrouw heeft een enkele keer aan zulk een afleiding van de tragische
omstandigheden thuis wel eens behoefte.
Met den nieuwe candidaat232 loopt het dus ook weer mis. Het is om er wanhopend
onder te worden. Wij zijn nu weer uitgepraat, tenzij de candidaat in reserve nog altijd
beschikbaar is en ook geaccepteerd wordt, zij het ook bij gebrek aan beter.
De begrafenis van Jan Oosting was wel zoo koud als men maar denken kan. In
enkele minuten was het afgeloopen. De zoon dankte namens de weduwe, zeide dat
wij na afloop op Lauswolt werden verwacht en eindigde die enkele woorden met ‘Ik
heb gezegd’! Op het sterfhuis waren, behalve de dochters en de zusters, feitelijk
alleen Frans Beelaerts, Piet Harinxma en ik onder den indruk. Voor het overige leek
het een receptie, die bij elke andere gelegenheid ook zóó had kunnen zijn gehouden.
Vooral de onaandoenlijkheid, althans uiterlijk, van de weduwe was hinderlijk. Toch
ben ik blijde dat ik gegaan ben, en ik hoorde later dat vooral de dochters onze
aanwezigheid zeer hadden gewaardeerd, al was het alleen maar als getuigenis hoe
de oude vrienden tegenover Biertje stonden en waren blijven staan.
Morgen moet ik naar Vorden voor de begrafenis van Ruijs, na zooeven een
plechtige Kamerzitting233 te hebben bijgewoond. Men vermoedt dat Aalberse hem
zal opvolgen.
Van hier verder niets bijzonders.
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A.C. Groeninx van Zoelen-van der Goes.
Waarschijnlijk is hiermee een kandidaat (mogelijk Snouck Hurgronje, zie De Vries.
Herinneringen Heldring, 1183) voor het gouverneur-generaalschap van Nederlands-Indië
bedoeld.
Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, 1821-1822. De plechtige Kamerzitting was ter
herdenking van Kamervoorzitter Ruijs de Beerenbrouck.
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25 Van links naar rechts J.R.H. van Schaik, P.J. Oud, jhr A.C.D. de Graeff, J.J.C. van Dijk en W.H.
Vliegen bij de begrafenis van jhr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck, 21 april 1936
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70
Den Haag, 4 mei 1936
Recht hartelijk dank voor uw hedenmorgen ontvangen schrijven en voor enkele
daaraan voorafgegane brieven. Uwe beschrijving van uwe ervaringen met den minister
van staat234 heeft mij geamuseerd, doch in meerdere mate geërgerd. Ik verheug er mij
bij voorbaat op er mondeling meer over te vernemen.
Wat dit laatste betreft, héél gaarne kom ik u beiden op IJsselvliedt bezoeken, maar
het is misschien nuttig u nu reeds mede te deelen, dat ik 7 dezer naar Genève vertrek.
Hoe lang ik daar blijven zal, laat zich nog niet zeggen. Ik hoop met een week weer
terug te zijn. Verder ben ik aan huis gebonden van 22-25 dezer. Overigens ben ik
deze maand gaarne ter beschikking.
In een particuliere correspondentie met Sandler heb ik van mijn groote bezorgdheid
over den loop van zaken blijk gegeven, in het bijzonder wat betreft de positie van
den Volkenbond tegenover de Italiaansch-Abessijnsche kwestie, en in verband
daarmede onze positie tegenover den Volkenbond. Ik heb daarom gesuggereerd een
onderlinge bespreking tusschen mijn Scandinavische collega's (Finland inbegrepen),
waaraan ook Madariaga en Motta zouden kunnen deelnemen. Zelf zou ik er om
verschillende redenen de voorkeur aan hebben gegeven te Kopenhagen bijeen te
komen, maar Sandler cum suis prefereerden Genève. Wij zullen nu daar 9 en 10
dezer confereeren235 om Munch houvast te geven ten aanzien van zijn houding in den
11 dezer bijeenkomenden Conseil. Mogelijk volgt kort daarop een bijeenkomst van
het comité van XVIII236 en zal het nuttig zijn - hetgeen eerst ter plaatse kan worden
beoordeeld - dat de verschillende ministers van buitenlandsche zaken daaraan
persoonlijk deelnemen. Zoo ja, dan moet ik eenige dagen langer te Genève blijven.
Ik wil daar ook een onderhoud hebben met Eden over den gang van zaken in het
Verre Oosten, Pabst seint daarover zeer alarmeerend237.
Colijn heeft u een verkeerde voorstelling gegeven ter zake van een mogelijke
garantie van onze grenzen door de groote mogendheden. Dáárvan is geen sprake.
Maar wèl is hier als eene mogelijke oplossing de gedachte gerezen dat bij een
eventueel nieuw Locarno-verdrag èn België èn wij daarbuiten zouden blijven, en dat
de groote mogendheden onderling zouden overeenkomen dat bij zulk een verdrag
de casus foederis niet alleen aanwezig is, wanneer bijvoorbeeld de Duitschers de
Fransche grenzen schenden, maar ook reeds wanneer zij de Belgische of
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H.A. van Karnebeek, die Berlijn bezocht had.
De Graeffs verslag van deze bijeenkomst bevindt zich op BZ, Archief dossiers A-194/310.
Zie ook Medlicott, Documents II, XVI, nr. 316, en G. van Roon, Kleine landen, 187-189.
Het comité van XVIII, dat de Volkenbond had ingesteld in verband met de Italiaanse oorlog
tegen Ethiopië, stond onder voorzitterschap van De Vasconcellos.
Van der Wal, Herinneringen De Jonge, 360-361 en 446-448.
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Nederlandsche grenzen overschrijden. Dat is geheel iets anders dan eene garantie
door de groote mogendheden van onze grenzen. Zoo zal bijvoorbeeld een schending
van onze grenzen door Duitschland den Engelschen of Franschen geen recht geven
om ons te hulp te komen. En België en wij zullen onze eigen grenzen verdedigen en
vreemde troepen alleen toelaten, als wij zelven om assistentie mochten vragen.
Eenig voorstel hebben wij den grooten mogendheden niet gedaan en zullen wij
ook niet doen. Alleen heeft Starkenborgh de bewuste gedachte als een persoonlijken
inval geventileerd bij een vertrouwensman van den Belgischen koning en bij Van
Langenhove238. Dáár viel de gedachte voorloopig in goede aarde; de Belgische
regeering zou ook liever buiten een nieuw Locarno blijven, maar de Belgische
Generale Staf hecht zéér aan een verdragsverplichting van Engeland om België in
voorkomende gevallen te helpen. Verder doe ik er niets aan: de Belgische regeering
is op deze oplossing geattendeerd en het staat aan haar, als Locarno-partij, om er
desgewenscht verder gevolg aan te geven.

71
Den Haag, 29 mei 1936
Nini zal het mij wel ten goede houden, dat ik mijn lettre du château ditmaal aan u
schrijf. Mijn oogen vallen dicht en ik wil u toch nog een enkel woord schrijven over
het verloop van zaken gisterenavond. Maar dan toch eerst een woord van zeer
hartelijken dank aan u beiden voor de uiterst genoegelijke dagen welke ik op
IJsselvliedt mocht doorbrengen. Ik heb er zoo volop van genoten en u beider
hartelijkheid en trouwe vriendschap weer zóó gewaardeerd.
Ik viel gisterenavond kwart voor tienen midden in een zeer verwarde discussie.
Van Schaik ijverde er zeer voor, dat Colijn239 aanstonds ontslag zou vragen. Enkele
anderen vielen hem bij, maar ten slotte werd toch mijn advies gevolgd dat Colijn
voorloopig niets spontaan zou doen. Ook Oud, die aanvankelijk weifelde, was het
ten slotte daarmede eens. Mijn hoofdbezwaar tegen een spontane ontslagaanvrage
nu was, dat het publiek daarin eene erkenning van schuld zou
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De Visscher, Documents diplomatiques belges, IV, nrs. 70 en 75, en het in noot 229 genoemde
artikel. De vertrouwensman van koning Leopold III was R. Capelle.
ARA, Archief Van Schaik, inv. nr. 43; zie ook Dagboek X van P.J.M. Aalberse sub 31 mei
en 3 juni 1936 (Particulier archief Aalberse). Colijn dreigde in opspraak te komen door zijn
relatie met een Duitse callgirl, H. Schultze, die als vluchtelinge en journaliste bij hem
geïntroduceerd was. De officier van justitie in Amsterdam bracht de zaak op 9 mei 1936 bij
minister Van Schaik ter sprake, die op 14 mei een bevredigend gesprek met Colijn had. Later
werd bekend dat Colijn toen verzwegen had, dat hij op 11 mei op zijn departement een
borgstelling voor Schultze ad £2000 ondertekend had. Deze borgstelling versterkte de
geruchten over Colijn nog (zie verder brief 73).
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zien, schuld namelijk óók aan moreele tekortkomingen van Colijn. Voor anderen
gold meer dat bij een spontane ontslagaanvrage een politieke chaos zou ontstaan.
Een kabinet-Colijn zonder Colijn zou onbestaanbaar zijn, zoodat een ontslag-Colijn
zou beteekenen een ontslag van het geheele kabinet, en dat zonder dat er een politiek
conflict met de volksvertegenwoordiging aanwezig is en dus geen natuurlijke
oplossing van dat conflict, door de aanwijzing van een nieuwen kabinetsformateur
en de vorming van een nieuw kabinet, te vinden zou zijn. In ieder geval is de beslissing
uitgesteld tot woensdag aanstaande240, óók omdat collega Deckers gisterenavond op
het appel ontbrak. Wordt er inderdaad een relletje van gemaakt in de pers of in de
Kamer, dan kan Colijn in de Kamer een uiteenzetting geven en afwachten of daar
een motie van afkeuring wordt voorgesteld en aangenomen. Hij gaat nu
woensdagmiddag naar Hare Majesteit, hetgeen hij mijns inziens al veel eerder had
moeten doen. Colijn is onder een hoedje te vangen en geheel zijn stuur kwijt.
Over de zaak-Ries241 zal ik maar geen bijzonderheden verder schrijven. Dat is alles
te vies en te onsmakelijk. Men noemt dergelijke aberraties nu ‘riestafelen’.
Van Starkenborgh belde mij zooeven op, of hij met zijn vrouw mij morgen kan
spreken naar aanleiding van de hem heden door Colijn gedane offerte242 (Colijn, die
zich gisterenavond al als demissionnair beschouwde, schijnt dus toch nu de benoeming
te willen doorzetten. Ik kan er geen touw aan vastknoopen!). Van Starkenborgh wil
u ook gaarne spreken. Misschien kan dat wel, als ge dinsdag in de stad komt.
Vanmorgen met den trein van 9 uur naar het Loo en om 6 uur terug. Ik heb Hare
Majesteit tien minuten gezien243 en had met hoogstdezelve geen andere conversatie
dan dat ik gelegenheid had Hare Majesteit te vragen, of het séjour te Amsterdam niet
te vermoeiend was geweest!! Dáárvoor is een minister een heelen dag kwijt!
Maar nu genoeg. Ik moet met spoed naar bed.

72
Den Haag, 5 juni 1936
Even een paar woorden om u te zeggen dat na herhaalde, vaak verwarde, besprekingen
en na overleg met Hare Majesteit, waaraan ook Frans244 deelnam, de
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3 juni 1936.
De thesaurier-generaal L.A. Ries was net gearresteerd wegens homoseksuele praktijken met
jonge mannen (zie het slot van brief 72).
Hier wordt verwezen naar het gouverneur-generaalschap van Nederlands-Indië. De Vries,
Herinneringen Heldring, 1165-1167 en 1178.
De Graeff ontmoette de koningin tijdens de presentatie van de Roemeense gezant Pella.
F. Beelaerts van Blokland.
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ministerraad gisteren heeft besloten tegenover het geval-Colijn een afwachtende
houding aan te nemen. Dus geen spontaan ontslag van Colijn of van het geheele
kabinet, geen communiqués aan de pers. Wij zullen afwachten of, en hoe, de storm
losbreekt en dan nader onze houding bepalen. Hoofdargument voor dit standpunt
was, dat een aftreden nu van Colijn of van het kabinet een onontwarbaren politieken
chaos zou doen ontstaan, dien wij nu (aanvallen op den gulden!) minder dan ooit
kunnen verdragen. Worden wij door de Kamer of door de publieke opinie tot heengaan
gedwongen, dan staat de zaak anders. Door nu spontaan heen te gaan zou de
verantwoordelijkheid voor den chaos ten volle op ons rusten. Heelemaal zeker dat
wij in die houding, waartoe gisterenavond werd besloten, ook zullen kunnen
volharden, ben ik intusschen niet. Van Schaik stond er weifelend tegenover, Deckers
was echter zéér positief en eischte onmiddellijk ontslag van Colijn met reconstructie
van het kabinet. Toen hij daarvoor geen instemming bij zijn ambtgenooten vond,
verklaarde hij zich over zijn houding ‘nader te zullen beraden’ en wandelde hij
gearmd met Van Schaik naar huis. De mogelijkheid bestaat dus dat Deckers, als hij
ten slotte meent de verantwoordelijkheid voor het besluit van den ministerraad niet
te kunnen dragen, zelf (al dan niet in gezelschap van Van Schaik) zijn portefeuille
neerlegt en daarmede de situatie forceert. Ik hoop dat ik mij hierin vergis, maar ik
kan den indruk niet van mij afzetten dat beide heeren, al hadden zij steeds den mond
vol van 's lands belang als eenig criterium, er op bedacht zijn hun eigen toekomstige
politieke positie veilig te stellen en door den stoot te geven tot den val van Colijn
hun geschokte positie in den boezem der Roomsch-Katholieken Staatspartij willen
trachten te herstellen.
Inmiddels is het lot van het vaste lasten-ontwerp gisteren beslist. Dat wordt met
groote meerderheid verworpen. Dáárvan maken wij geen kabinetsquaestie, maar de
rede van mr. Goseling245 namens de Roomsch-Katholieke Staatspartij was grootendeels
gericht tegen het algemeene regeeringsbeleid van het kabinet en droeg, niet minder
dan de rede van Aalberse een jaar geleden, het karakter van een motie van
wantrouwen. De mogelijkheid bestaat dus dat de roomsch-katholieken, al dan niet
te samen met de sociaal-democraten, er een kabinetskwestie van maken en daarmede
de verantwoordelijkheid voor de vorming van een nieuw kabinet op zich nemen. De
volgende week zal hier wel uitsluitsel brengen.
Ries is weer op vrije voeten; het bewijsmateriaal schijnt zeer onvoldoende te zijn,
met name is niet te bewijzen dat Ries wist of kon weten met een minderjarige te
maken te hebben. De beschikking van de rechtbank waarbij de invrijheidstelling van
Ries werd gelast, wijst in hare motiveering in die richting en doet zelfs twijfelen of
het vooronderzoek wel kan worden voortgezet. Met dat al is Ries mijns inziens in
die mate gecompromitteerd, dat hij als thesaurier-generaal niet te handhaven is.
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Handelingen Tweede Kamer 1935-1936, 1992-1998.

Nederlandse historische bronnen 6

138

73
Den Haag, 21 juni 1936246
In weerwil van de werkelijk overdreven hitte op deze eersten dag van de zomer eene warmte welke mij overigens niet onaangenaam aandoet - een paar woorden
naar aanleiding van uwe regelen van 17 dezer, welke zich blijkbaar gekruist hebben
met mijn particulier schrijven over de nota inzake de Reichsdeutsche Gemeinschafte247.
Verder verzekert Beucker Andreae mij dat ik nog morgen van hem krijg een minute
over het uitleveringsverdrag. Aan de verschillende hoofden van missie is inmiddels
geschreven, dat ik woensdag aanstaande248 naar Genève vertrek (hotel des Bergues)
en daar vermoedelijk een dag of tien zal moeten blijven. (Het zal er heet zijn, vrees
ik.) Dan krijgen de gezanten dezer dagen nog een exemplaar van eene door François
en mij opgestelde nota249, waarin een overzicht gegeven wordt van den stand van
zaken met betrekking tot de twee groote kwesties welke te Genève aan de orde komen.
Verleden jaar heb ik, mede op grond van het door u aangegeven motief, Snouck
aangeboden den rang en titel van gezant. Hij heeft mij uitdrukkelijk verzocht daarvan
verschoond te blijven, onder meer omdat hij vreest dat hij daardoor sociale
verplichtingen op zich zou nemen, welke hem niet convenieeren en ook niet liggen.
Het echtpaar Snouck is niet afkeerig van uitgaan en ontvangen, doch alleen voor
zoover zij er zelve behagen in scheppen, niet als dienst! Ik heb toen verleden jaar
bevorderd dat hij commandeur Oranje Nassau-orde werd, hetgeen veel jalouzie bij
enkele zijner collega's veroorzaakte. Eene nieuwe onderscheiding nu, één jaar later,
zou niet op hare plaats zijn.
Voor Brussel draag ik voor Patijn, die bereid is. Ik wacht echter nog het fiat van
Hare Majesteit. Ik had er verleden vrijdag, toen ik weer op het Loo was voor
presentatie van twee gezanten250, met Hare Majesteit over willen spreken, doch kreeg
daartoe geen gelegenheid. Ook deze keer zag ik Hare Majesteit slechts één minuut
vóór en één minuut nà de audiëntie, welke mij een heelen dag kostte. En dat, terwijl
Hare Majesteit wist dat ik binnen enkele dagen naar Genève zou vertrekken om deel
te nemen aan besprekingen over ook voor ons uiterst belangrijke kwesties. Het belang
daarvan werd wèl ingezien door Octaaf van Nispen, mr. Briët en prof. De Savornin
Lohman, die met absolute negatie van den minister van buitenlandsche zaken zich
met een uitvoerig memorandum251 wendden tot... den voorzitter van den ministerraad.
Colijn zond mij dat

246
247
248
249

250
251

Van Limburg Stirum noteerde boven de brief ‘terug...’.
Niet aangetroffen bij BZ.
24 juni 1936.
BZ, Archief dossiers A-194/310, nota van 22 juni 1936. Deze nota behandelt de Nederlandse
houding tegenover het Italiaans-Ethiopische conflict en tegenover een eventuele hervorming
van de Volkenbond.
L.A. Almazán (Mexico) en S. Grouitch (Zuidslavië).
Niet aangetroffen. In maart 1936 hadden dezelfde Kamerleden bij Colijn gepleit voor het
sluiten van partiële non-agressieverdragen met België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
(HDNP, Archief Colijn, fondsnr. 54, doos 18), waarvoor De Graeff niets voelde.
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stuk toe, onder mededeeling dat hij die ‘drie oude vrienden’ zou ontvangen en daartoe
van mij wilde weten, welke opmerkingen ik over dat memorandum had! Aan dit
laatste voldeed ik, doch ik verzocht Colijn de heeren naar mij te verwijzen. Daarop
verzekerde hij mij dat dat van den aanvang af zijn bedoeling was geweest, hetgeen
volkomen bezijden de waarheid is.
Wat nu de kwestie-Colijn aangaat, zooals ge u herinneren zult, hadden wij besloten
dat noch Colijn zelf, noch het kabinet iets zouden doen uit eigen beweging, zoolang
de voorbereide campagne van de andere zijde daartoe niet noopte. Dus geen spontane
verklaringen aan de Kamer of in de pers, geen eereraad of iets van dien aard. Mr.
Van Schaik heeft nog een paar maal geprobeerd mijn stem te krijgen voor een andere
gedragslijn, doch tevergeefs. Wèl heb ik met den regeeringspersdienst een
concept-verklaring opgesteld252 in het geval die te eeniger tijd noodig mocht zijn. Ik
vond het beter dat in gereedheid te hebben dan dat plotseling tien ministers aan het
redigeeren van zulk een verklaring op korten termijn werden gezet. Nu kreeg ik
donderdag laatstleden van Balluseck bericht, dat een anoniem pamflet dien dag in
de brievenbussen van Kamerleden en anderen zou worden geworpen, en kort daarna
openlijk op de straat zou worden gecolporteerd. Toen was het oogenblik daar voor
een verklaring van Colijn, welke donderdagavond laat in een extra-ministerraad werd
vastgesteld, bijna woordelijk conform het ontwerp van den regeeringspersdienst dat
ik dien dag produceerde. Ge kent die verklaring uit het ochtendblad van vrijdag
laatstleden. Daarop volgde gisteren een manifest van ‘Zwart Front’, dat nog met
nadere onthullingen dreigt. Maar inmiddels was door de algemeen goed opgenomen
verklaring van Colijn aan de campagne voorloopig de wind uit de zeilen genomen.
De hemel is ons genadig geweest, want het donderdag te Amsterdam verspreide
pamflet was zóó innig gemeen, dat iedereen die nog aarzelde, het nu voor Colijn
opneemt. Bovendien was dat pamflet veel méér een aanval tegen de
Roomsch-Katholieke Staatspartij dan tegen Colijn zelf, van wien niet veel meer
gezegd werd dan dat hij er een meid op nahield, maar dat politiek daarmede niemand
wat te maken had! Die aanval op de Roomsch-Katholieke Staatspartij maakte het
voor de katholieken nòg moeielijker om de zaak-Colijn te misbruiken voor een
politiek relletje. Maar bovendien had de Roomsch-Katholieke Staatspartij inmiddels
ingezien dat Aalberse gelijk had, en dat de kwestie-Colijn zich niet leende als hefboom
voor een crisis. In de eerste plaats hebben de SDAP-mannen - het zij tot hun eer
gezegd - van het eerste oogenblik af zich op het standpunt gesteld dat zij wèl Colijn
ten val willen brengen, maar alléén
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Dit ontwerp is niet aangetroffen. De korte verklaring ‘namens minister Colijn’ van 18 juni
1936, waarin de in noot 239 genoemde borgstelling als laatste daad van steunverlening aan
Schultze uitgelegd werd, was op dat ontwerp gebaseerd.

Nederlandse historische bronnen 6

140
op politiek terrein en niet door hem wegens zijn persoonlijk gedrag met vuil te werpen.
Bij een roomsch-katholiek relletje zouden de heeren dus niet op steun van de soci's
kunnen rekenen. De anti-revolutionairen zouden uiteraard niet mededoen, evenmin
als liberalen en vrijzinnig-democraten, en onder de christelijk-historischen waren
ook velen die er liever buiten bleven. De roomsch-katholieken hadden dus wel een
crisis kunnen forceeren door Colijn in die mate te compromitteeren, dat hij niet zou
kunnen aanblijven, maar zij zouden die crisis, bij gebreke van steun van andere
groepen, niet hebben kunnen oplossen. In tegenstelling met Goseling cum suis had
de wijzere Aalberse dit dadelijk begrepen.
De storm is dus voor het oogenblik voorbij gewaaid. Maar geheel zeker ben ik
nog niet, want inmiddels is er weder een verbijsterende stommiteit begaan. Het zou
mij te ver voeren u dat in details te vertellen. De quintessence is dat mr. Slingenberg
(ook zoo'n naïeveling!), door tusschenkomst van het Kamerlid dr. Vos, het origineel
van de bewuste acte van borgstelling heeft weten los te krijgen van den jood in wiens
brandkast het stuk berustte, en dat Colijn, toen hem dat origineel werd overhandigd,
zonder verder nadenken een cheque van 15 mille uitschreef om dien jood voor den
afstand van het stuk schadeloos te stellen! Wordt dàt bekend, en ik vrees dat dat niet
te verhoeden is, dan ligt voor de hand welke commentaar op de transactie zal worden
gegeven, als bijvoorbeeld dat Colijn voor geld een voor hem compromitteerend
document zich terug heeft verschaft. Maar afgescheiden hiervan, was het zoo geweldig
dom, want 1o zijn photo's van die akte al lang in verschillende handen, 2o heeft Colijn
nooit ontkend, en heeft hij ook nooit kunnen of willen ontkennen, dat hij borg
gebleven is. In zijn bewuste verklaring is de borgstelling nog met name genoemd,
en 3o is die akte van borgstelling in presentie van getuigen afgegeven, zoodat Colijn
nog de kans loopt straks door de juffrouw zelve te worden aangesproken of door het
schunnige bankje, te welker behoeve de borgstelling werd verleend, en dan nòg eens
15 mille zal moeten dokken! Werkelijk, het is soms of men met kinderen te maken
heeft. Slingenberg is ook zoo'n ezel.
Maar nu genoeg. Het wordt mij werkelijk te warm om verder te schrijven. Veel
hartelijks aan Nini en het beste voor uzelf.
[Postscriptum] Denk eens om mij, als ik te Genève ben, en benijd mij niet.

74
Genève, 27 juni 1936
In uw briefje over het heengaan van Von Bülow schreeft ge mij, dat ge u nu te Berlijn
geheel geïsoleerd gevoeldet en daarom de mogelijkheid niet uitsloot dat ge u ten
slotte toch voor Londen beschikbaar zoudt stellen. Ik nam daarvan goede nota. Maar
het kon nog wel een jaar duren vóór Londen open komt, tenzij
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26 Jhr. R. de Marees van Swinderen in galakostuum

Nederlandse historische bronnen 6

142
Swinderen (of ik) tot de conclusie mocht komen, dat het maar beter is dat hij de
kroningsplechtigheid253 niet afwacht.
Een en ander bracht mij op de gedachte of wellicht een benoeming te Brussel u
welkom zou zijn? Een capitis diminutio kan ik daarin niet zien. Brussel is ongetwijfeld
met Berlijn de meest belangrijke post voor ons.
Ik kom op die gedachte, mede op grond van het feit dat ik er niet geheel zeker van
ben dat Patijn, die nu eenmaal met al zijn goede kwaliteiten een stijve Klaas is en
veel last heeft van lange teenen, voor Brussel wel volledig geschikt is, en verder van
het feit dat er in den boezem van den ministerraad voor de benoeming van Patijn te
Brussel weinig sympathie bestaat en dat de roomsche collega's dien post opvorderen
voor een katholiek, en nog wel voor iemand buiten het corps, namelijk voor Van
Rijckevorsel. Eene oplossing waartegen ik mij heftig verzet heb en verzetten zal.
Patijn zou dan casu quo naar Berlijn kunnen gaan (hij is een aan fascistisch regime
gewend!) en daar kunnen blijven totdat Starkenborgh weer beschikbaar is.
Meld mij s'il vous plaît hierheen wat ge er van denkt. Hebt ge ook maar eenig
bezwaar, dan laat ik mijn gedachte natuurlijk aanstonds los. Te Brussel vindt ge in
ieder geval een huis dat voor dat te Berlijn niet onderdoet. En door deze overplaatsing
kunt ge al aanstonds verlost worden uit de omgeving waarvan ge schoon genoeg
hebt254.
Van hier niets bijzonders. Het is hier verre van opwekkend.

75
‘Kabinetscrisis 1937’, 2 juli 1937255
25 mei: Geschreven aan Colijn dat voor mij verschillende persoonlijke redenen ervoor
zouden pleiten mij niet weer voor een ministerieele portefeuille beschikbaar te stellen;
dat ik echter bereid was aan buitenlandsche zaken te blijven, indien Colijn weder
formateur mocht worden en hij mij zou kunnen en willen
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De Vries, Herinneringen Heldring, 1204. De kroningsplechtigheid van koning George VI
zou plaatsvinden op 12 mei 1937.
Van Limburg Stirum bleef gezant in Berlijn tot 1 februari 1937; op 16 juli 1937 volgde hij
R. de Marees van Swinderen als gezant in Londen op.
De term kabinetscrisis is eigenlijk niet juist: na de verkiezingen van 26 mei werd, zoals
gebruikelijk, een nieuw kabinet gevormd, met een grotere inbreng van de RKSP en de ARP,
die elk drie zetels gewonnen hadden. Zie voor de kabinetsformatie De Vries, Herinneringen
Heldring, 1227-1231 en 1242, en Oud, Het jongste verleden, VI, 13-20. Geen van de in deze
notitie genoemde stukken is, indien aangetroffen, opgenomen; sommige stukken bevinden
zich in het Archief Schouten (HDNP) en/of in het Archief van de Rooms-Katholieke
Staatspartij (KDC) met name in inv. nr. 159.
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handhaven. Dit echter alleen indien het nieuwe kabinet geen rechtsch kabinet zou
zijn.
26 mei: Colijn antwoordt mij omgaande dat hij zeer erkentelijk is voor mijn
bereidwilligheid om eventueel aan te blijven; dat hij mij ongaarne zou missen.
31 mei: Opdracht aan Colijn om ‘een kabinet’ te vormen.
1 juni: Colijn zegt mij dat met de formatie wellicht weken gemoeid zullen zijn, ook
omdat de roomsch-katholieken geen vrijheidsbonder in het kabinet wilden, al zouden
zij desnoods met Van Lidth als vakminister genoegen nemen. De roomsch-katholieken
vorderen voor zich vier zetels op.
8 juni: Oud verzekert mij dat de roomsch-katholieken een zuiver rechtsch kabinet
opeischen en dat ook onder de anti-revolutionairen een sterke strooming in die richting
bestaat. Door tusschenkomst van Oud Colijn er nog eens aan herinnerd, dat ik niet
bereid ben zitting te nemen in een rechtsch kabinet.
9 juni: Van Lidth deelt mij na een onderhoud met Colijn mede, dat Oud na raadpleging
der vrijzinnig-democratische fracties in beide Kamers categorisch heeft geweigerd
in een nieuw kabinet-Colijn te gaan zitten, indien het programma van dat kabinet
bleef zooals het door Colijn oorspronkelijk was ontworpen (kabinet op positief
christelijke grondslag). Colijn had Van Lidth gezegd [dat] hij nu stond voor het
dilemma òf een kabinet met vier roomsch-katholieken, drie anti-revolutionairen,
twee christelijk-historischen, Van Lidth en mij, òf opdracht teruggeven. De beslissing
lag nu in de eerste plaats bij Van Lidth. Ik zeide aan Van Lidth dat ik bereid was
over al mijn bezwaren heen te stappen, indien Van Lidth tot het nieuwe kabinet wilde
toetreden. Ik wilde op mijn eentje voor Colijn geen spelbreker zijn. Legt Colijn de
opdracht neer, dan zal Goseling wel een opdracht krijgen, die dan volgens Colijn
wel zou slagen, daar de antirevolutionairen bereid waren candidaten ook voor een
kabinet onder roomschkatholieke leiding te leveren. Zij redeneeren dat, als men het
beste niet krijgen kan, men met het minder goede genoegen moet nemen.
10 juni: 's Avonds onderhoud met Van Lidth, die mij een door hem aan Colijn
gerichten brief toonde, welke hij geschreven had na raadpleging van de kopstukken
van den Vrijheidsbond. In dien brief stelde hij voor zijn toetreding als voorwaarden
1o dat de aanhef van het door Colijn ontworpen programma in dien zin zou worden
gewijzigd dat daaraan het geprononceerd rechtsch karakter werd ontnomen, en 2o
dat naast Van Lidth en mij nog een vrijzinnig-democraat of vrijheidsbonder in het
kabinet zou worden opgenomen. Daar de vrijzinnig-democraten reeds bedankt hadden,
zou het dus nòg een vrijheidsbonder moeten zijn.
11 juni: Colijn vraagt mij of hij op mij kon rekenen, als Van Lidth bereid was.
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Deze vraag bevestigend beantwoord met de wetenschap welke voorwaarden Van
Lidth had gesteld. Met Van Lidth overlegd over eene nieuwe formuleering van het
beginselprogramma, waarvoor Colijn van ons een schema had gevraagd. Dit schema
door Van Lidth aan Colijn gezonden, die eene in wezen daarmede overeenstemmende
nieuwe formuleering ontwierp, waarmede Van Lidth en ik accoord konden gaan.
Bij zijn onderhoud met mij zeide Colijn dat hij bereid was aan alle voorwaarden
van Van Lidth te voldoen, onder voorbehoud van instemming van de
roomsch-katholieken en van Colijn's eigen menschen. Van Lidth heeft aan Colijn
gezegd dat, als hij bereid was het beginselprogramma waarop toetreding van Oud
was afgestuit te wijzigen, hij dan dat gewijzigde programma eerst weder aan Oud
moest voorleggen om hem de gelegenheid te geven zich nader uit te spreken.
15 juni: Onderhoud met Hare Majesteit.
19 juni: Colijn laat mij komen en vraagt mij, of ik aan Van Lidth wilde vragen of hij
ook genoegen zou nemen met drie vrijzinnige ministers, ook al was die derde wèl
links georiënteerd, maar niet bij een linksche partij aangesloten. Ik zegde toe die
boodschap over te brengen, doch stelde aan Colijn de vraag hoe het nu stond met het
beginselprogramma, daar in den Standaard van de vorigen avond zulk een programma
was gepubliceerd, dat vrijwel geheel overeenkwam met het oorspronkelijke
programma. Ik leidde hieruit af, dat de in overleg met Van Lidth en mij ontworpen
formuleering dus blijkbaar weer was losgelaten. Colijn gaf mij toen den eindtekst
van zijn programma, waarin inderdaad weder de positief christelijke grondslagen
voorkwamen. Ik zeide Colijn aanstonds dat ik daar, evenals in den aanvang, ook nu
nog bepaald bezwaar tegen had, waarop Colijn mij verzocht óók dat punt met Van
Lidth te bespreken.
Van Van Lidth teruggekeerd, aan Colijn medegedeeld dat wij genoegen namen
met een niet-aangesloten derden vrijzinnige; dat wij de formuleering Colijn-Van
Lidth en mij verre prefereerden, doch bereid waren met den eindtekst genoegen te
nemen indien het woord ‘positief’ verviel. Colijn bleek dankbaar voor onze beslissing
inzake den derden vrijzinnige en had zelf geen bezwaar tegen schrapping van het
woord ‘positief’. Hij zou nu maandag 21 juni aan Goseling onze voorwaarden
voorleggen, hem zeggen dat hij zelf die voorwaarden aanvaardde, dat Goseling zich
nu categorisch moest uitspreken, dat het voor hem (Goseling) à prendre ou à laisser
was en dat, als Goseling weigerde, Colijn aanstonds de opdracht zou neerleggen. Ik
heb toen Colijn nog het persoonlijk advies gegeven al dadelijk aan het gemodder een
einde te maken en deze allerlaatste poging tot toenadering maar achterwege te laten,
maar Colijn achtte zich daartoe verplicht. Op mijn vraag wat er zou gebeuren als
Colijn de opdracht mocht neerleggen, antwoordde hij dat dan òf Goseling òf De Geer
een opdracht zouden krijgen, maar dat Goseling in ieder geval niet slagen zou in de
formatie. Ik leidde hieruit af, dat de anti-revolutionairen bij nader inzien toch besloten
hadden niet deel te
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nemen aan een kabinet-Goseling. Ik vroeg Colijn nog of het niet de beste oplossing
zou zijn een poging van Goseling, eventueel een poging-De Geer, te laten mislukken,
omdat Hare Majesteit dan toch weer bij Colijn terecht zou komen, die dàn tactisch
sterk zou staan en geheel vrij in de samenstelling enzovoort van zijn kabinet. Colijn
zeide dat hij in geen geval een tweede opdracht zou aanvaarden.
21 juni: Colijn telefoneert mij even voor 10 uur en vraagt mij om, ten einde elk
misverstand uit te sluiten en zeker van zijn zaak te zijn bij zijn onderhoud met
Goseling, nog eens duidelijk te zeggen of hij mij goed begrepen had dat Van Lidth
en ik bereid waren, als er maar drie niet-rechtsche ministers in het kabinet kwamen
en als het woord ‘positief’ werd geschrapt. Ik bevestigde dit. Terloops merkte Colijn
nog op, dat hem den vorigen dag gebleken was dat ‘van christelijk-historische zijde’
bezwaren bestonden tegen de schrapping van het woord ‘positief’, doch zeide mij
niet dat hij voor die bezwaren uit den weg was gegaan of zou gaan.
Verder van Colijn niets meer gehoord. 's Avonds deelde dr. Van Raalte mij mede
dat Goseling hem gezegd had, dat bij zijn onderhoud met Colijn hem geen enkele
vraag was gedaan waarop hij (Goseling) met ja of met neen had moeten antwoorden.
24 juni: De portefeuile aan Colijn overgedragen. Hem bij die gelegenheid onverholen
mijn gegriefdheid gezegd over het feit, dat Colijn mij maandagmorgen niet ronduit
gezegd had dat hij van de afspraak van zaterdag was teruggekomen, en mij zodoende
in den waan had gelaten dat het onderhoud met Goseling beslissend zou zijn. Colijn
erkende dat hij hierin tekort was geschoten tegenover mij en maakte onvoorwaardelijk
amende honorable. Hij excuseerde zich wegens oververmoeidheid, bevestigde dat
hij met Goseling in het geheel niet over onze afspraak van zaterdag had gesproken,
en zeide dat het al moeielijk zou zijn geweest Goseling tot aanvaarding van onze
voorwaarden te bewegen, maar dat hij niet tevens nog ruzie met de
christelijk-historischen kon riskeeren. Ik zeide hem dàt te kunnen begrijpen, maar
dat het bij mij alléén ging om het feit dat hij mij, toen hij mij maandagmorgen
telefoneerde, niet gezegd had dat hij zijn voornemens van zaterdag al had laten varen.

76
Den Haag, 10 september 1937
Voor ik over een paar uur naar Genève vertrek256, nog even een enkel woord om u
te zeggen dat ik hedenmorgen een onderhoud had met Steenberghe, die mij

256

Handelingen Tweede Kamer 1937-1938, bijlage 2, hoofdstuk III.5. De Graeff vertrok als
gedelegeerde naar de Volkenbondsvergadering in Genève.
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mededeelde dat zijne interventie via mr. Goseling bij Colijn257 geen resultaat had
gehad, want dat Colijn aan Goseling had geschreven dat hij er niet over kon denken
om mij opnieuw de portefeuille aan te bieden, nadat hij dit reeds drie keer (Colijn is
de tel kwijt!) vergeefs had gedaan. En vijf minuten geleden kreeg ik een vertrouwelijk
briefje van Patijn, mij meldende dat Colijn gezegd had dat hij met mij niet meer over
de zaak kon of wilde spreken. Onder die omstandigheden heeft Patijn de portefeuille
aanvaard. Hij treedt met 1 october op.
Steenberghe deelde mij nog mede dat zijn ambtgenooten en hij zeer teleurgesteld
zijn over den loop van zaken en misschien nog meer over de houding van Colijn in
deze, die zijn collega's tot op het laatste oogenblik in den waan had gelaten dat hij
nog een poging bij mij zou doen, en inmiddels reeds bindende afspraken met Patijn
had gemaakt. Vertrouwelijk voegde Steenberghe hieraan toe, dat de onderlinge
verhoudingen in het kabinet niet prettig waren en Colijn's gezag daar zeer had
ingeboet.
Ge weet hoe ik er over denk. Ik was bereid om weder op te treden, als Colijn een
voor mij aannemelijke oplossing mij kon voorstellen. Nu hij dat niet kan of wil, leg
ik er mij gaarne bij neer. In ieder geval geeft het mij een zekere rust dat de zaak nu
definitief uit is. Als er eens een niet-politieke vacature in den Raad van State komt,
zal ik mijn vinger opsteken. Verder sprak Steenberghe mij over het
regeeringscommissariaat van de wereldtentoonstelling te New York in 1939. Daarover
valt met mij te praten258. Ook word ik weer curator te Delft. Ik zoek nog een functie
die mij vrij reizen per spoor verschaft. De harde banken derde klasse bevallen mij
niet.
Wij zijn nu geheel op orde in ons nieuwe huis, dat dusver volkomen aan de
verwachtingen beantwoordt. Als ge weer eens in de stad komt, houd ik mij aanbevolen
u de woning te toonen. Maar vooreerst ben ik zeker wel voor drie weken afwezig
naar Genève. Colijn blijft er maar vier dagen gelukkig. Het is niet zoo erg prettig de
‘bovenmeester’ naast je te hebben, als men vroeger zelf baas is geweest.
Ik moet nog afpakken en maak dus Schluss.

257

258

EZ, Collectie Steenberghe, dossier 2, brief van 20 augustus 1937. Deze brief van Goseling
aan Steenberghe bevat de zin: ‘Geheel bevredigd ben ik wel niet, maar wij kunnen thans
niets doen’ [voor De Graeff]. Steenberghe stemde daar op 25 augustus mee in.
ARA, Archief De Graeff, inv. nrs. 21-22; BZ, Archief directie economische zaken, dossier
241; EZ, Collectie Steenberghe, dossier 33. De Graeff werd inderdaad regeringscommissaris
voor deze tentoonstelling. Hij hoopte - zo schreef hij op 21 december 1937 aan Van Limburg
Stirum - dat deze functie hem ‘aangename bezigheid’ zou verschaffen, maar hij was daar
niet zeker van: ‘Ik sta er zoo vreemd tegenover. Het kan zeer ondankbaar werk zijn en men
is door den afstand zoo gehandicapt’.
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27 Tweede ministerie Colijn. Van links naar rechts P.J. Oud, H. P Marchant, J.A. de Wilde, J.R.H.
van Schaik, jhr. A.C.D. de Graeff, H. Colijn, J.A. Kalff, T J. Verschuur en L.N. Deckers
Fotoalbum jhr. J. de Graeff
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III Bijlage
Tweede ministerie Colijn 26 mei 1933-31 juli 1935
Buitenlandse zaken

jhr. mr. A.C.D. de Graeff

Justitie

mr. J.R.H. van Schaik (RKSP)

Binnenlandse zaken

mr. J.A. de Wilde (ARP)

Onderwijs, kunsten en wetenschappen

mr. H.P. Marchant (VDB) tot 18 mei
1935
dr. J.R. Slotemaker de Bruine (CHU) ad
interim vanaf 18 mei 1935

Financiën

mr. P.J. Oud (VDB)

Defensie

mr. dr. L.N. Deckers (RKSP)

Waterstaat

ir. J.A. Kalff (VDB) tot 13 januari 1935
dr. H. Colijn (ARP) ad interim vanaf 14
januari 1935 tot 15 maart 1935
jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude (LSP)
vanaf 15 maart 1935

Economische zaken

mr. T.J. Verschuur (RKSP) tot 17 april
1934
dr. H. Colijn (ARP) ad interim vanaf 17
april 1934 tot 25 juni 1934
mr. M.P.L. Steenberghe (RKSP) 25 juni
1934 tot 6 juni 1935
dr. ir. H.C.J.H. Gelissen (RKSP) vanaf 6
juni 1935

Sociale zaken

dr. J.R. Slotemaker de Bruine (CHU)
vanaf 12 juni 1933

Koloniën

dr. H. Colijn (ARP)

Derde ministerie Colijn 31 juli 1935-24 juni 1937
Buitenlandse zaken

jhr. mr. A.C.D. de Graeff

Justitie

mr. J.R.H. van Schaik (RKSP)

Binnenlandse zaken

mr. J.A. de Wilde (ARP)

Onderwijs, kunsten en wetenschappen

dr. J.R. Slotemaker de Bruine (CHU)

Financiën

mr. P.J. Oud (VDB)
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Defensie

mr. dr. L.N. Deckers (RKSP) tot 2
september 1935
dr. H. Colijn (ARP) ad interim vanaf 2
september 1935

Waterstaat

jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude (LSP)
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Economische zaken

dr. ir. H.C.J.H. Gelissen (RKSP) tot 2
september 1935

Handel, nijverheid en scheepvaart

dr. ir. H.C.J.H. Gelissen (RKSP) vanaf 2
september 1935

Landbouw en visserij

mr. dr. L.N. Deckers (RKSP) vanaf 2
september 1935

Sociale zaken

mr. M. Slingenberg (VDB)

Koloniën

dr. H. Colijn (ARP)
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IV Geraadpleegde archieven
's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, tweede afdeling (ARA):
Archief van de raad van ministers, 1823-1960
Archief van het ministerie van buitenlandse zaken, 1867-1940
- Directie kabinet en protocol
Archief van het ministerie van financiën
- Administratie der generale thesaurie, 1918-1940
Archief van het ministerie van koloniën, 1842-1940
- Geheim archief
Archief van de afdeling arbeidsbemiddeling van de Rijksdienst der
werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling, 1916-1940
Archief van jhr. A.C.D. de Graeff, 1910-1937
Archief van de familie Van Limburg Stirum, 1266-1934
Archief van de familie Marchant, 1822-1956
Archief van J.W. Meijer Ranneft, 1910-1968
Archief van J.R.H. van Schaik, 1917-1961
Archief van H.W. Tilanus, 1858-1966

's-Gravenhage, Ministerie van buitenlandse zaken (BZ):
Archief van het gezantschap in Brussel, 1920-1940
Archief van het gezantschap in Londen, 1914-1937
Archief van het gezantschap in Londen, geheim archief 1938-1945
Archief van de dossiers A-194
Archief van de directie van economische zaken

's-Gravenhage, Ministerie van economische zaken (EZ):
Collectie H.M. Hirschfeld
Collectie M.P.L. Steenberghe

's-Gravenhage, Ministerie van defensie (Defensie):
Archief van het algemeen hoofdkwartier (generale staf), sectie III
A

's-Gravenhage, Ministerie van justitie (Justitie):
Archief procureur-generaal in 's-Hertogenbosch
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Amsterdam, Gerechtshof:
Archief van de procureur-generaal

Amsterdam, Historisch documentatiecentrum van het Nederlands protestantisme
(HDNP):
Archief van H. Colijn
Archief van J. Schouten

Amsterdam, De Nederlandsche Bank (DNB):
Archief van L.J.A. Trip

Amsterdam, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD):
Collectie FO/SD-fotokopieën
Collectie M.M. Rost van Tonningen

Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum (KDC):
Archief Rooms-Katholieke Staatspartij

Brussel, Ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en
ontwikkelingssamenwerking (Brussel, BZ):
Archief algemene reeks Pays-Bas

Particuliere archieven (niet overgedragen):
Archief van P.J.M. Aalberse
Archief van jhr. F. Beelaerts van Blokland
Archief van jhr. A.C.D. de Graeff
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B. baron Mackay, 12 H.W.
baron van Pallandt, 13 jhr.
A.C.D. de Graeff, 14 H.
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Philips, 15 B.I.D. Zubli, 16
R.E. Tilman, 17 jhr. M.W.
Snoeck, 18 N.G. van Taack
Trakranen, 19 J.L. van
Sloterdijck, 20 jhr. Tj.
A.M.A. van Humalda van
Eysinga, 21 J.P. graaf van
Limburg Stirum, 22 J.J.
Mijnssen, 23 A.J. Haakma
van Royen, 24 G.W.Th.
baron van Dedem
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24

Vertegenwoordigers van de 131
zogenaamde Neutrale
Staten. Van links naar
rechts H. Koht
(Noorwegen), jhr. A.C.D.
de Graeff (Nederland),
president P.R. Munch
(Denemarken), R. Sandler
(Zweden) en A.W.
Hackzell (Finland)

25

Van links naar rechts
133
J.R.H. van Schaik, P.J.
Oud, jhr. A.C.D. de Graeff,
J.J.C. van Dijk en W.H.
Vliegen bij de begrafenis
van jhr. Ch.J.M. Ruijs de
Beerenbrouck, 21 april
1936

26

Jhr. R. de Marees van
141
Swinderen in galakostuum

27

Tweede ministerie Colijn. 147
Van links naar rechts P.J.
Oud, H.P. Marchant, J.A.
de Wilde, J.R.H. van
Schaik, jhr. A.C.D. de
Graeff, H. Colijn, J.A.
Kalff, T.J. Verschuur en
L.N. Deckers
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VII Lijst van afkortingen
ARP

Anti-Revolutionaire Partij

CHU

Christelijke-Historische Unie

CPH

Communistische Partij Holland

CPN

Communistische Partij van Nederland

KNIL

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

LSP

Liberale Staatspartij

NRC

Nieuwe Rotterdamsche Courant

NSB

Nationaal-Socialistische Beweging

NSDAP

National Sozialistische Deutsche
Arbeiterpartei

RDG

Reichsdeutsche Gemeinschaft

RKSP

Rooms-Katholieke Staatspartij

SA

Sturmabteilung

SDAP

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

VDB

Vrijzinnig-Democratische Bond
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VIII Index van persoonsnamen
(de verwijzingen naar de noten zijn gecursiveerd)
Aalberse, mr. P.J.M. (1871-1948); Tweede Kamerlid voor de RKSP 1925-1937,
fractievoorzitter 1931-1936: 3, 4, 22, 39, 73 101-104, 106, 107, 125, 132, 135,
137, 139, 140
Abell, A.E.; (* 1896); gezantschapstolk in Peking 1928-1942: 77
Abell, mevr.; echtgenote van A.E. Abell: 77
Adlercreutz, A.J.P. de (1896-1964); Zweeds gezant in Den Haag 1922-1937:
63, 72, 82
Aerssen Beijeren van Voshol, F.C. baron van (1883-1968); consul-generaal in
Hamburg 1928-1939: 80
Aken, N.A.M. van (* 1871); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 126,
155
Albemarle, A.A.C. 8th earl of (1858-1942): 76
Albert I (1875-1934); koning der Belgen 1909-1934: 51
Alice, prinses van Groot-Brittannië (1883-1981); echtgenote van A.A.F.W.A.G.
1st earl of Athlone: 81, 82
Allenby, E.H.H. viscount (1861-1936); Brits veldmaarschalk: 52
Almazán, L.A.; Mexicaans gezant in Den Haag 1936-1938: 138
Amsterdam, procureur-generaal bij het gerechtshof in, zie Geuns, S.J.M. van
Andreae, J.H. Beucker (1847-1933); vader van mr. W.C. Beucker Andreae: 31
Andreae, mr. W.C. Beucker (* 1882); chef van de afdeling juridische zaken van
het ministerie van buitenlandse zaken: 13, 19, 31, 48, 49, 74, 95, 111, 117, 121,
138
Andreae, mr. dr. J.P. Fockema (1879-1949); burgemeester van Utrecht
1914-1933, commissaris van de koningin in Groningen 1933-1937: 30
Anema, prof. mr. A. (1872-1986); Eerste Kamerlid voor de ARP 1921-1960,
hoofdredacteur van De Standaard 1932-1937: 124
Asser, mr. C.D. (1866-1939); advocaat en procureur te Amsterdam, adviseur
van M. Thorbecke-Salisbury: 88, 100
Asser-Thorbecke, W. (1877-1971); echtgenote van mr. C.D. Asser: 88
Bakhuyzen, mr. A. van de Sande (1874-1951); burgemeester van Leiden
1927-1951: 125
Bakhuyzen-Hasell Borwick, M. van de Sande; echtgenote van mr. A. van de
Sande Bakhuyzen: 125
Balluseck, D.J. von (1895-1976); hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad
1929-1938: 139
Bank, prof. dr. J.Th.M.: 8
Barnouw, prof. dr. A.J. (1877-1968); hoogleraar Nederlandse studiën aan de
Columbia Universiteit in New York 1921-1949: 99
Barthou, J.L. (1862-1934); Frans minister van buitenlandse zaken 1934: 58, 60,
67
Beelaerts van Blokland, jhr. mr. F. (1872-1956); minister van buitenlandse
zaken 1927-1933, vice-president van de Raad van State 1933-1956: 3, 5, 7,
8-11, 17, 21, 32, 34, 46, 48, 52, 55, 56, 60, 62, 70, 71, 85, 104-106, 132, 136
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Beelaerts van Blokland-Snoeck, M.A. (1873-1948); echtgenote van jhr. mr. F.
Beelaerts van Blokland: 10, 34
Beerendonck, G.H.; Duits nationaal-socialist, kringleider van de NSDAP in
Amsterdam: 48
Belgisch gezant in Den Haag, zie Maskens, Ch.
Belgische ambtgenoten, zie Hymans, P.; Jaspar, H.; Zeeland, P. van
Benes, E. (1884-1948); Tsjechoslowaaks minister van buitenlandse zaken
1918-1935, president 1935-1938: 69
Bentinck van Schoonheten, mr. A.W.C. baron (1905-1970); ambtenaar bij de
generale thesaurie van financiën: 58
Bentinck van Schoonheten, R.F.C. baron (1869-1942); vader van mr. A.W.C.
baron Bentinck van Schoonheten: 58
Bentinck van Schoonheten-van Karnebeek, M.S. barones (1878-1913); moeder
van mr. A.W.C. baron Bentinck van Schoonheten: 58
Berg, K.F. van den (1873-1950); voorzitter van de commissie voor de
Zuidafrikaanse handel: 87
Berkhout, jhr. P. Teding van (1866-1935); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de
Graeff: 126, 155
Bernhard, prins van Lippe-Biesterfeld (1911-); vanaf 7 januari 1937 echtgenoot
van prinses Juliana en prins der Nederlanden: 65, 115, 121
Beucker Andreae, J.H., zie Andreae, J.H. Beucker
Beucker Andreae, mr. W.C., zie Andreae, mr. W.C. Beucker
Beuningen, D.G. van (1877-1955); directeur van de Steenkolenhandelsvereniging
in Utrecht: 47
Bierema, dr. S.E.B. (1884-1950); Tweede Kamerlid voor de LSP 1922-1925
en 1927-1946: 39
Bieruma Oosting, A.J.W., zie Oosting, A.J.W. Bieruma
Bieruma Oosting, mr. J., zie Oosting, mr. J. Bieruma
Bieruma Oosting, J.M., zie Oosting, J.M. Bieruma
Bieruma Oosting-barones van Harinxma thoe Slooten, A.J., zie Oosting-barones
van Harinxma thoe Slooten, A.J. Bieruma
Boerstra, M. (1883-1953); luitenant-generaal KNIL: 62
Boerstra-de Graeff, B.E. (1898-); oudste dochter van jhr. mr. A.C.D. de Graeff:
62
Boetzelaer van Dubbeldam, dr. C.W.Th. baron van (1873-1956); Tweede
Kamerlid voor de CHU 1922-1937: 10, 39
Boetzelaer van Oosterhout, mr. C.G.W.H. baron van (1892-); gezantschapsraad
in Brussel 1930-1935: 88, 89
Boltze, E. (1891-1981); Duits gezantschapsraad in Den Haag (1930-1937): 117,
118
Bongaerts, ir. M.Ch.E. (1875-1945); Tweede Kamerlid voor de RKSP
1926-1945: 40
Booij, A. de (1901-); luitenant ter zee 1ste klasse, marine-attaché te Londen
1936-1943: 128
Bos, drs. Th.S.H.: 8
Bosch van Drakestein, jhr. H.P.J. (1903-1965); gezantschapssecretaris in Peking
1931-1935: 77
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Bosch van Drakestein-Eastman, A.L. (1903-); tweede echtgenote van jhr. H.P.J.
Bosch van Drakestein: 77
Bosch van Drakestein-Ekelund, A.H. (1900-); eerste echtgenote van jhr. H.P.J.
Bosch van Drakestein: 77
Bosch ridder van Rosenthal, mr. J.J.B., zie Rosenthal, mr. J.J.B. Bosch ridder
van
Brandeler, jhr. mr. P.A.J. van den (1857-1943); procureur-generaal bij het
gerechtshof in Den Haag: 92, 94
Breugel Douglas, C. baron van (1896-1982); gezantschapsraad in Washington
1934-1937: 87
Briët, mr. P. (1879-1961); Eerste Kamerlid voor de ARP 1925-1946: 124, 138,
139
Brits ambassadeur in Tokio, zie Craigie, sir R.L.
Bruins, mr. G.W.J. (1883-1948); monetair deskundige, president-directeur van
het Clearinginstituut 1934-1943: 57
Bruyn, mr. A.F.H. van Troostenburg de (1900-1948); gezantschapsattaché in
Stockholm 1931-1934, gezantschapssecretaris in Boekarest 1934-1937: 49
Bülow, dr. B.W. von (1885-1936); Duits staatssecretaris van buitenlandse zaken
1930-1936: 96, 140
Burgij, J. (1877-1953); chef van de afdeling comptabiliteit van het ministerie
van buitenlandse zaken tot 1938: 13, 14
Busmann, mr. E. Star (1904-1982); gezantschapssecretaris in Parijs 1932-1935:
79, 82
Busmann-Röell, J.J.A. Star (1907-); echtgenote van mr. E. Star Busmann: 79
Cambridge, F.Ch.E. (1907-1940); zoon van A.Ch.A.A.E.G.P.L.L. 1st marquess
of Cambridge: 60
Capelle, dr. R. graaf (1889-1974); secretaris van koning Leopold III 1934-1944:
135
Carsten, mr. dr. L. (1888-1941); tijdelijk zaakgelastigde in Warschau 1933-1934,
gezant in Warschau 1934-1937: 56
Catleen, H.: 99, 112
Catleen, mevr., zie Thorbecke-Kolban, E.
Cauwelaert, dr. J.F. van (1880-1961); lid van het Belgische parlement 1910-1961,
voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordiging 1934-1935: 40, 114
Colijn, dr. H. (1869-1944); voorzitter van de ministerraad 1933-1939, minister
van koloniën 1933-1937, minister van algemene zaken (ARP) 1937-1939: 1,
3-5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20-22, 23, 24, 25, 29-31, 35, 37, 39-41, 44-46, 50,
52, 53, 57-59, 65, 73, 85, 91, 92, 97, 98, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 115, 118,
119, 122, 123, 125, 128, 129, 134-140, 142-146, 147
Cort van der Linden, mr. P.W.A., zie Linden, mr. P.W.A. Cort van der
Cort van der Linden, mr. P.W.J.H., zie Linden, mr. P.W.J.H. Cort van der
Craigie, sir R.L. (1883-1959); Brits ambassadeur in Tokio 1937-1941: 115
Crommelin, H. van Wickevoort (1889-1939); consul in Caïro 1924-1930,
honorair gezantschapssecretaris in Pretoria 1933-1935: 45
Daladier, E. (1884-1970); Frans minister-president en minister van oorlog 1933,
Frans minister-president en minister van buitenlandse zaken 1934: 20
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Darré, R.W. (1895-1953); Duits minister van voedselvoorziening en landbouw
1933-1942: 18
Deckers, mr. dr. L.N. (1883-1978); minister van defensie 1929-1935, minister
van landbouw en visserij (RKSP) 1935-1937: 3, 14, 57, 67, 107, 109, 118, 136,
137, 147
Dedem, G.W.Th. baron van (1866-1949); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de
Graeff: 126, 155
Delden, J.W.M. Götte van (* 1860); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff:
126, 155
Dodd, W.E. (1869-1940); Amerikaans ambassadeur in Berlijn 1933-1938: 99
Dokter, dronken, zie Royen, A.J. Haakma van
Dollfuss, E. (1892-1934); Oostenrijks bondskanselier 1932-1934: 69
Doorninck, mr. dr. A. van (1874-1952); thesaurier-generaal van financiën
1923-1935: 123
Doude van Troostwijk, mr. dr. W.I., zie Troostwijk, mr. dr. W.I. Doude van
Doude van Troostwijk-barones Taets van Amerongen, S.F.M., zie
Troostwijkbarones Taets van Amerongen, S.F.M. Doude van
Drion, F.J.W. (1874-1948); directeur van het Nationaal Bureau voor
Documentatie en hoofdredacteur van de Gazette de la Hollande 1919-1935: 13,
17, 18
Duits gezant in Den Haag, zie Zech. sonst von Burckersroda genannt, E.H.J.
Graf von
Dumonceau, J.H.F. graaf (1859-1952); kamerheer in buitengewone dienst en
ceremoniemeester 1918-1919, grootmeester 1919-1946, opperceremoniemeester
en kanselier der koninklijke huisorden 1919-1946: 20, 55
Duymaer van Twist, L.F., zie Twist, L.F. Duymaer van
Dijk, J.J.C. van (1871-1954); Tweede Kamerlid voor de ARP 1925-1937: 32,
133
Eden, R.A. (1897-1977); Brits Lord Privy Seal 1934-1935, Brits minister zonder
portefeuille voor Volkenbondszaken 1935, Brits minister van buitenlandse zaken
1935-1938: 60, 89, 116, 127, 129, 130, 134
Eekhout, G.W. (1866-1931); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 126,
155
Eilers, bediende van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 44, 65
Einar Thure af Wirsén, C. (* 1875); Zweeds gezant in Berlijn 1925-1937: 63,
88
Einthoven, mr. L. (1896-1979); hoofdcommissaris van politie in Rotterdam:
122, 123
Emma, prinses van Waldeck en Pyrmont, koningin-moeder (1858-1934); moeder
van koningin Wilhelmina: 41, 44, 51, 53, 54, 55
Evekink, D. van Voorst (1890-1950); kapitein (later luitenant-kolonel), militair
attaché in Brussel en Parijs 1936-1940: 128
Eysinga, jhr. Tj. A.M.A. van Humalda van (1869-1946); clubgenoot van jhr.
mr. A.C.D. de Graeff: 126, 155
Feber, ir. L.J.M. (1885-1964); Tweede Kamerlid voor de RKSP 1928-1936:
125
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Feith, jhr. mr. C. (1872-1947); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff,
secretaris-generaal van onderwijs, kunsten en wetenschappen 1918-1933: 126,
128, 155
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Fentener van Vlissingen, dr. F.H., zie Vlissingen, dr. F.H. Fentener van
Fock, mr. D. (1858-1941); Eerste Kamerlid voor de LSP 1929-1935: 130
Fockema Andreae, mr. dr. J.P., zie Andreae, mr. dr. J.P. Fockema
François, prof. mr. dr. J.P.A. (1889-1978); chef van de afdeling
Volkenbondszaken van het ministerie van buitenlandse zaken 1921-1946: 31,
62, 68, 69, 90, 138
Geer, jhr. mr. D.J. de (1870-1960); Tweede Kamerlid voor de CHU en
fractievoorzitter 1933-1939: 3, 4, 39, 106, 109, 144, 145
Gelissen, dr. ir. H.C.J.H. (1895-1982); minister van handel, nijverheid en
scheepvaart (RKSP) 1935-1937: 97, 107, 117, 118, 119, 122
George II (1890-1947); koning van Griekenland 1922-1924 en 1935-1947: 83
George V (1865-1936); koning van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en keizer
van India 1910-1936: 123
George VI, hertog van Kent (1895-1952); koning van Groot-Brittannië en
Noord-Ierland 1936-1952 en keizer van India 1936-1947: 70, 142
Gerretson, prof. dr. F.C. (1884-1958); voorzitter van de Nationale Unie: 51,
123
Geuns, S.J.M. van (1865-1939); procureur-generaal bij het gerechtshof in
Amsterdam vanaf 1927: 48
Gevers, mr. W.J.G. baron (1911-); gezantschapsattaché in Warschau 1937-1939:
115
Gevers-de Graeff, H.F. (1909-); echtgenote van mr. W.J.G. baron Gevers: 115
Geyl, prof. dr. P.C.A. (1887-1966); hoogleraar Nederlandse geschiedenis in
Londen 1919-1935, hoogleraar nieuwe geschiedenis in Utrecht 1936-1958: 123
Giobbe, P. (1880-1962); internuntius van het Vaticaan in Den Haag 1935-1940:
91
Glover, Ch.C. (1846-1936); vader van E.L. de Marees van Swinderen-Glover:
129
Goering, H. (1893-1946); Duits minister van luchtvaart 1933-1945: 57
Goes van Dirxland-Fransen van de Putte, H.L. barones van (1853-1938);
stiefmoeder van A.C. Groeninx van Zoelen-barones van der Goes van Dirxland:
92, 120
Götte van Delden, J.W. M, zie Delden, J.W.M. Götte van
Goltz, C. (1864-1944); adjudant van keizer Wilhelm II in Doorn: 48
Goseling, mr. C.M.J.F. (1891-1941); Tweede Kamerlid voor de RKSP
1929-1937, vanaf 1936 fractievoorzitter, voorzitter van de RKSP 1930-1937,
minister van justitie 1937-1939: 107, 116, 119, 137, 140, 143, 145, 146
Graaff, S. de (1861-1948); minister van koloniën (ARP) 1929-1933: 2
Graeff, jhr. mr. C. de (1881-1956); broer van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 4
Graeff, jkvr. C.W.A. de (1900-); dochter van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 9, 34,
43, 44, 53, 65, 66
Graeff, jhr. D. de (1833-1916); vader van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 2
Graeff, jhr. ir. G. de (1873-1954); broer van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 4
Graeff, jhr. J. de (1875-1963); broer van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 4
Graeff, jhr. J. de (1921-); zoon van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 8, 9, 10, 65, 66,
77, 92, 101
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Graeff-van der Wijck, C.A. de (1877-1936); echtgenote van jhr. mr. A.C.D. de
Graeff: 7, 9, 77
Griekenland, ex-koning van, zie George II
Groeninx van Zoelen-barones van der Goes van Dirxland, A.C. (1873-1962);
kennis van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 31, 32, 37, 41, 103, 132
Groenman, mr. F.E. (1883-1943); gezant in Caracas 1935-1939: 125
Grouitch, S.; Zuidslavisch gezant in Londen 1936-1937: 138
Grovestins, I.L.D. baron Sirtema van, zie Sirtema van Grovestins, I.L.D. baron
Gustaaf V (1858-1950); koning van Zweden 1907-1950: 72
Haag, Den, procureur-generaal bij het gerechtshof in, zie Brandeler, jhr. mr.
P.A.J. van den
Haakma van Royen, A.J., zie Royen, A.J. Haakma van
Hackzell, A.W. (1881-1946); Fins minister van buitenlandse zaken 1932-1936:
131, 134
Haersma de With, jhr. mr. H.M. van, zie With, jhr. mr. H.M. van Haersma de
Haersolte, mr. dr. C.W.A. baron van (1904-1974); gezantschapsattaché in Berlijn
1934-1935: 49
Haile Selassie (1892-1975); keizer van Ethiopië 1930-1974: 116, 117
Hardenbroek, mr. G.C.D. baron van (1902-1960); zoon van R.A. baron van
Hardenbroek: 55
Hardenbroek, R.A. baron van (1874-1946); kamerheer-ceremoniemeester van
de koningin 1919-1936: 55
Harinxma thoe Slooten, mr. B.Ph. baron van (1893-1969); gezant in Brussel en
Luxemburg 1938-1944: 11
Harinxma thoe Slooten, mr. P.A.V. baron van (1870-1954); commissaris van
de koningin in Friesland 1909-1945: 132
Harinxma thoe Slooten-Bieruma Oosting, M.J. barones van (1871-1940); zuster
van mr. J. Bieruma Oosting: 132
Harinxma thoe Slooten-Scheidius, M.H.E.E. barones van (1903-); echtgenote
van mr. B.Ph. baron van Harinxma thoe Slooten: 11
Harte van Tecklenburg, mr. J.J.I. (1853-1937); lid van de Raad van State
1908-1934: 17
Hartenstein, dr. H.; ambtenaar van het Duitse ministerie van economische zaken:
71
Hassell, C.A.U. von (1881-1944); Duits ambassadeur in Rome 1932-1938: 63
Heck, R.K.A. (* 1873); vice-consul in Nassau, burgemeester van Diez aan de
Lahn tot 1933: 22
Heerdt tot Eversberg, E. baron van (1892-1978); gezantschapsraad in Caïro
1927-1931, ter beschikking gesteld 1934-1936: 30
Helb, mr. H.A. (1909-1965); commies bij de afdeling juridische zaken van het
ministerie van buitenlandse zaken 1934-1939: 49
Heldring, dr. E. (1871-1954); directeur van de Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij 1899-1937: 4
Hendrik, hertog van Mecklenburg, prins der Nederlanden (1876-1934); vanaf
1901 echtgenoot van koningin Wilhelmina: 7, 8, 18, 19, 29, 31, 35, 37, 41,
44-46, 51, 61, 62, 70
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Henkemans, J.R. Snoeck (1862-1945); Tweede Kamerlid voor de CHU
1916-1940: 3
Hertogenbosch, procureur-generaal bij het gerechtshof in, zie Speyart van
Woerden, mr. E.L.M.H. baron
Hindenburg, P.A.H.L. von Beneckendorf und (1847-1934); Duits president
1925-1934: 62
Hirota, K. (1878-1948); Japans minister van buitenlandse zaken 1933-1936,
minister-president 1936-1937: 127
Hirschfeld, dr. H.M. (1899-1961); directeur-generaal van handel en nijverheid
1931-1946: 5, 18, 20, 38, 71, 118, 119
Hitler, A. (1889-1945); leider van de National-Sozialistische Deutsche
Arbeiter-Partei, Duits rijkskanselier 1933-1945, Duits president 1934-1945
(Führer): 47, 58, 60, 62, 69, 71, 80, 89, 91, 97, 129
Hoare, sir S.J.G. (1880-1959); Brits minister van buitenlandse zaken 1935, Brits
minister van marine 1936-1937: 116, 117
Hoensbroek, burgemeester van, zie Martin, J.H.
Hooft, H.A. (* 1890); sous-chef van de economische afdeling van het ministerie
van buitenlandse zaken 1926-1934, chef van die afdeling 1934-1939: 58
Hoorn, L.G. van (1888-1970); gezant in Wenen 1933-1937: 56
Hubrecht, dr. J.B. (1883-1978); gezant in Rio de Janeiro 1930-1934, gezant in
Boekarest 1934-1937: 11, 70
Hubrecht-van Alphen, L. (1885-1975); echtgenote van dr. J.B. Hubrecht: 70
Humalda van Eysinga, jhr. Tj. A.M.A. van, zie Eysinga, jhr. Tj. A.M.A. van
Humalda van
Hurgronje, jhr. mr. A.M. Snouck (1882-1951); secretaris-generaal van het
ministerie van buitenlandse zaken 1921-1941 en 1945-1948: 4, 11, 12, 16, 18-21,
31, 45, 48, 55, 58, 67, 103, 123, 125, 128, 132, 138
Hurgronje, jhr. J.W.M. Snouck (1896-1972); gezantschapssecretaris in Praag
1931-1935: 79
Hurgronje-van Tets, H. Snouck (1888-1956); echtgenote van jhr. mr. A.M.
Snouck Hurgronje: 11, 12, 16, 125, 138
Huysmans, J.J.C. (1871-1968); lid van het Belgische parlement 1910-1965,
burgemeester van Antwerpen 1933-1940: 114
Huyssen van Kattendijke, H.W.G.M. ridder (1879-1949); gezant in Lissabon
1930-1933, gezant in Praag 1934-1937: 11, 12, 29, 34, 55, 56
Hymans, P. (1865-1941); Belgisch minister van buitenlandse zaken 1927-1934
en 1934-1935: 7, 40, 60, 67, 114
Idenburg, A.W.F. (1861-1935); lid van de Raad van State 1924-1935: 62, 88
Iongh, ir. D. de (1882-1980); directeur van de gouvernementsbedrijven in
Nederlands-Indië 1927-1933: 63, 69
Ingeborg, hertogin van Westergotland (1878-1911); moeder van Karel, prins
van Zweden: 69
Iseghem, L. van; Belgisch gezantschapsraad in Den Haag 1931-1935: 40
Jaspar, H. (1870-1939); Belgisch minister van buitenlandse zaken 1934: 7, 66,
67, 69, 114
Jellinghaus, mr. E. (1871-1944); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff,
vice-president van het gerechtshof in Den Haag: 126, 128, 155
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Jitta, prof. mr. A.C. Josephus (1887-1958); vanaf 1932 rijksbemiddelaar bij
arbeidsconflicten in het derde district, hoofdredacteur van De Groene
Amsterdammer: 98
Joekes, mr. dr. A.M. (1885-1962); Tweede Kamerlid voor de VDB 1925-1937
en 1937-1946: 39
Jonge, jhr. mr. B.C. de (1875-1958); gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
1931-1936; 65, 123, 125
Jonge, jhr. B.C. de (1905-1967); zoon van jhr. mr. B.C. de Jonge: 123
Jonge, jkvr. M.A. de (1908-); dochter van jhr. mr. B.C. de Jonge: 122, 123
Josephus Jitta, prof. mr. A.C., zie Jitta, prof. mr. A.C. Josephus
Juliana, prinses der Nederlanden (1909-): 8, 29, 37, 51, 55, 60, 69, 70, 72, 74-76,
80-82, 85, 98, 115, 121
Kalff, ir. J.A. (1869-1935); minister van waterstaat (LSP) 1933-1935: 14, 30,
35, 40, 52, 82, 147
Karel, hertog van Westergotland (1861-1951); vader van Karel, prins van
Zweden: 69
Karel, prins van Zweden (1911-): 60, 69, 72, 82, 83, 88
Karnebeek, jhr. A.P.C. van (1905-1970); gezantschapsattaché bij de economische
afdeling van het ministerie van buitenlandse zaken: 49, 52
Karnebeek, jhr. mr. dr. H.A. van (1874-1942); minister van buitenlandse zaken
1918-1927, commissaris van de koningin in Zuid-Holland 1928-1942: 10, 13,
21, 104, 106, 120, 123, 129, 134
Kasteel, dr. P.A. (* 1901); parlementair redacteur van De Maasbode 1927-1940:
117
Kattendijke, H.W.G.M. ridder Huyssen van, zie Huyssen van Kattendijke,
H.W.G.M. ridder
Kempen, C.J. van (1872-1955); Tweede Kamerlid voor de LSP 1929-1945: 10
Kersten, G.H. (1882-1948); Tweede Kamerlid voor de SGP 1922-1940: 39, 73
Keun, mevr.; Nederlandse in Berlijn: 28
Keuning, drs. M. de: 8
Kielstra, prof. dr. J.C. (1878-1951); hoogleraar in Wageningen (en in Utrecht)
1918-1933, gouverneur van Suriname 1933-1944: 3, 4
Kleffens, mr. E.N. van (1894-1983); chef van de afdeling diplomatieke zaken
van het ministerie van buitenlandse zaken 1929-1939: 4, 20, 31, 48, 58, 59, 120
Kluyver, mevr. C.A. (1884-1974); lid Nederlandse Volkenbondsdelegatie
1920-1938, werkzaam bij het ministerie van buitenlandse zaken: 90
Koch, D.M.G. (1881-1960); Nederlands-Indisch journalist: 3
Köhler, dr. W.; ambtenaar van het Duitse ministerie van voedselvoorziening en
landbouw: 38, 72, 73
Köpke, dr. G. (* 1873); chef van de tweede afdeling (West-Europa) van het
Duitse ministerie van buitenlandse zaken tot 1936: 96
Koht, H. (1873-1965); Noors minister van buitenlandse zaken 1935-1941: 131,
134
Kojima, H.; Japans maritiem attaché in Berlijn: 128
Kolban, R.; vader van E. Thorbecke-Kolban: 112
Koloniën, minister van, zie Graaff, S. de
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Koolen, mr. dr. D.A.P.N. (1871-1945); lid van de Raad van State 1926-1945:
106
Koppen, mevr. Van; Nederlandse in Berlijn: 28
Kortenhorst, mr. dr. L.G. (1886-1963); Tweede Kamerlid voor de RKSP
1925-1946, vanaf 1915 secretaris van de Algemene Rooms-Katholieke
Werkgeversvereniging: 22, 114, 116-119
Kranenburg, M.; particulier verpleegster: 77
Kranenburg, prof. mr. dr. R. (1880-1956); Eerste Kamerlid voor de VDB
1929-1935 en 1937-1946: 98
Kreuter, dr. A.; Duits gedelegeerd commissaris voor het Nederlandse-Duitse
kredietverdrag van 1920: 38
Kröller, dr. A.G. (1862-1941); Rijnvaart-commissaris 1923-1940: 127
Labouchère, mr. A.J. (1867-1953); lid hoofdbestuur van de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst: 101
Labouchère-Blanckenhagen, A.J.E.M. (1875-1952); echtgenote van mr. A.J.
Labouchère: 101
Lagoudakis, G.; Grieks gezant in Den Haag 1934-1935: 51
La Gro, W. (1874-1948); directeur van de Banque de Paris et des Pays-Bas:
123, 128
Lamping, A.Th. (1893-1970); plaatsvervangend directeur-generaal van handel
en nijverheid: 58
Lanschot, mr. W.M. van (1869-1941); Eerste Kamerlid voor de RKSP
1911-1940: 49, 66, 69
Laval, P. (1883-1945); Frans premier en Frans minister van buitenlandse zaken
1935-1936: 116, 117
Lázár, O.; Hongaars kunstenaar, werkzaam in Zwitserland: 26, 68
Lennep, jhr. W.F. van (1894-1950); gezantschapssecretaris in Pretoria
1931-1934, gezantschapsraad in Pretoria 1934-1935: 87, 88
Leopold III (1901-1983); koning der Belgen 1934-1951: 135
Lidt de Jeude, jhr. ir. O.C.A. van (1881-1952); minister van waterstaat (LSP)
1935-1937: 50, 114, 122, 143-145
Lievegoed, A.J. (1880-1946); chef van de regeringspersdienst 1934-1940: 31,
59
Limburg Stirum-van Sminia, C.M.R. gravin van (1875-1955); echtgenote van
mr. J.P. graaf van Limburg Stirum: 14, 31, 41, 53, 59, 65, 70, 79, 103, 105, 109,
113, 115, 123, 132, 134, 135, 140
Lindeiner, E.: 104
Linden, mr. P.W.A. Cort van der (1846-1935); minister van buitenlandse zaken
en voorzitter van de ministerraad 1913-1918, lid van de Raad van State
1918-1934: 30
Linden, mr. P.W.J.H. Cort van der (1893-1969); algemeen secretaris van het
Verbond van Nederlandse Werkgevers, burgemeester van Groningen 1934-1943
en 1945-1951: 30
Lippe-Biesterfeld, Bernhard prins van, zie Bernhard, prins van Lippe-Biesterfeld
Litvinoff, M.M. (1876-1951); Russisch volkscommissaris voor buitenlandse
zaken 1930-1939: 60
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Lohman, prof. jhr. mr. B.C. de Savornin (1883-1946); Eerste Kamerlid voor de
CHU 1926-1946: 10, 40, 48, 49, 51, 124, 138, 139
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Lorentz, mr. H.A. (1871-1944); gezant in Pretoria 1929-1937: 45, 87, 123, 125
Loudon, dr. A. (1892-1953); gezant in Lissabon 1934-1937: 56, 124
Loudon, jhr. dr. J. (1866-1955); gezant in Parijs 1919-1940: 48, 70, 79, 82, 83,
91, 120, 121, 129, 130
Loudon-Cobb, B.C. (* 1911); tweede echtgenote van dr. A. Loudon: 124
Loudon-Eustis, L.E. (1873-1957); echtgenote van jhr. dr. J. Loudon: 70, 120
Lynden, mr. W.J. baron van (1879-1961); kamerheer in buitengewone dienst
1924-1961, opperkamerheer van de koningin 1933-1946: 29
Lynden van Sandenburg, mr. dr. F.A.C. graaf van (1873-1932); vice-president
van de Raad van State 1928-1932: 34, 46
Mackay, mr. dr. B. baron (1871-1945); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff:
126, 128, 155
Madariaga y Rojo, S. de (1886-1978); Spaans diplomaat: 129, 134
Mannel, J.H. (* 1899); Duits nationaal-socialist, commissaris van het
Arbeitsfront in Limburg: 111
Mannheimer, dr. F. († 1939); lid van het bankiershuis Mendelssohn en Co. in
Amsterdam: 127
Marchant, mr. H.P. (1869-1956); minister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen (VDB) 1933-1935: 14, 45 52, 98, 147
Marchant-Rambonnet, S.M.M. (1870-1953); echtgenote van mr. H.P. Marchant:
45
Marees van Swinderen, jhr. mr. R. de, zie Swinderen, jhr. mr. R. de Marees van
Marees van Swinderen-Glover, E.L. de, zie Swinderen-Glover, E.L. de Marees
van
Martin, J.H. (1900-1980); burgemeester van Hoensbroek 1934-1965: 111
Maskens, Ch. (1880-1937); Belgisch gezant in Den Haag 1927-1937: 4, 40, 47,
69
Massigli, R.L.O. (* 1888); adjunct-directeur politieke en handelszaken van het
Franse ministerie van buitenlandse zaken, chef van de Franse dienst van de
Volkenbond: 58
Maud, prinses van Groot-Brittannië (1869-1938); koningin van Noorwegen
1905-1938: 82
Mendels, mr. M. (1868-1944); Eerste Kamerlid voor de SDAP 1919-1937: 95
Meulen, C.E. ter (1867-1937); lid van het bankiershuis Hope en Co. in
Amsterdam: 38
Meijer Ranneft, dr. J.W. (1887-1968); vice-president van de Raad van
Nederlandsch-Indië 1933-1936: 64, 65
Michiels van Kessenich, F.G.H. baron van (1866-1939); clubgenoot van jhr.
mr. A.C.D. de Graeff: 126, 15
Michiels van Verduynen, mr. E.F.M.J. baron (1885-1952); chef van de afdeling
diplomatieke zaken van het ministerie van buitenlandse zaken 1927-1929: 10,
11, 104
Michiels van Verduynen-Jochems, H.E. barones (1882-1968); echtgenote van
jhr. mr. E.F.M.J. Michiels van Verduynen: 11
Monchy, mr. dr. S.J.R. de (1880-1961); burgemeester van Arnhem 1921-1934,
burgemeester van Den Haag 1934-1947: 57
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Montgomery, sir Ch.H. (1876-1942); Brits gezant in Den Haag 1933-1938: 51,
91
Montgomery-Hungerford Tudor Boddan, G.V.; echtgenote van sir Ch.H.
Montgomery: 51
Moresco, prof. dr. E. (1869-1945); oud-hoogleraar in de koloniale politiek te
Rotterdam, lid van de Nederlandse delegatie naar diverse
Volkenbondsconferenties te Genève: 23, 90
Motta, G. (1871-1940); Zwitsers Bondspresident 1932-1937: 60, 134
Munch, P.R. (1870-1948); Deens minister van buitenlandse zaken 1929-1940:
131, 134
Mussert, ir. A.A. (1894-1946); leider van de Nationaal-Socialistische Beweging
in Nederland 1931-1945: 47, 48, 52, 63, 115
Mussolini, B. (1883-1945); Italiaans regeringsleider (Duce) 1922-1943: 24, 42,
60, 69, 89, 116, 117
Mijnssen, J.J. (* 1869); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 126, 155
Nacken, J.; Duits nationaal-socialist, kringleider van de RDG in Limburg: 80
Nagaoka, H. (1887-1949); Japans ambassadeur, in 1934 leider van de Japanse
delegatie te Batavia: 64, 65
Nagell, mr. J.E.H. baron van (1882-1963); gezant in Mexico 1931-1933, gezant
in Stockholm 1934-1941: 11
Nansen, dr. F. (1861-1930); commissaris van de Volkenbond voor vluchtelingen:
23
Nederbragt, dr. J.A. (1880-1953); chef van de directie van economische zaken
van het ministerie van buitenlandse zaken 1921-1934, voorzitter van de
Havenraad van Danzig 1934-1939: 12, 18, 21, 30, 31, 48, 52, 57, 58
Nepveu, R.C.Th. Roosmale (1879-1940); gezant in Madrid 1931-1934: 11, 70
Nepveu-van Alphen, J. Roosmale (1887-1962); echtgenote van R.C.Th.
Roosmale Nepveu: 70
Neurath, K. Freiherr von (1873-1956); Duits minister van buitenlandse zaken
1932-1938: 27, 28, 60, 89
Nicolaas, prins van Roemenië (1903-1978): 19
Nini, zie Limburg Stirum-van Sminia, C.M.R. gravin van
Nispen tot Sevenaer, jhr. mr. O.F.A.M. van (1876-1956); gezant in Brussel en
Luxemburg 1928-1933: 9, 10-12, 16, 69, 104, 138, 139
Noordewier, H.J. (1880-1941); correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant in Berlijn: 13, 17, 18
Onselen, J. van (* 1878); kamerbewaarder van de minister van buitenlandse
zaken 1919-1940: 29
Oosting, A.J.W. Bieruma (* 1898); dochter van J. Bieruma Oosting, schilderes
in Parijs: 127, 132
Oosting, A.V. Bieruma (* 1875); zuster van mr. J. Bieruma Oosting: 132
Oosting, C.C. Bieruma, zie Taets van Amerongen-Bieruma Oosting, C.C. barones
Oosting, mr. J. Bieruma (1870-1936); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff:
126, 127, 128, 132, 155
Oosting, J.M. Bieruma (1909-1974); zoon van mr. J. Bieruma Oosting: 132
Oosting, M.J. Bieruma Oosting, zie Harinxma thoe Slooten-Bieruma Oosting,
M.J. barones van
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Oosting-barones van Harinxma thoe Slooten, A.J. Bieruma (1873-1954);
echtgenote van mr. J. Bieruma Oosting: 132
Orsenigo, mgr. C. (1873-1946); nuntius van het Vaticaan in Berlijn 1930-1946:
97
Oud, mr. P.J. (1886-1968); minister van financiën (VDB) 1933-1937: 14, 22,
50, 71, 97, 98, 101, 105, 107, 109, 114, 118, 122, 133, 135, 143, 144, 147
Pabst, J.Ch. (1873-1942); gezant in Tokio 1923-1941: 53, 64, 66, 77, 127, 134
Pallandt, H.W. baron van (1866-1929); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de
Graeff: 126, 155
Palmstiema, E.K. Freiherre (1877-1959); vanaf 1920 Zweeds gezant in Londen:
76, 82, 83
Pannenborg, mr. W.A. (* 1886); hoofd van de tweede afdeling (strafzaken) van
justitie 1933-1938: 95
Papen, F.J.H.M.M. von (1879-1969); Duits rijkskanselier 1932, Duits
vice-kanselier 1933-1934, Duits gezant in Wenen 1934-1938: 62
Patijn, mr. J.A.N. (1873-1961); gezant in Rome 1931-1936, gezant in Brussel
1936-1937, minister van buitenlandse zaken 1937-1939: 11, 42, 63, 69, 90, 138,
142, 146
Patijn, mr. R.J.H. (1863-1936); secretaris-generaal van het ministerie van
buitenlandse zaken 1919-1921, commissaris bij grote ondernemingen: 47, 90
Paul, prins van Griekenland (1901-1964); koning van Griekenland 1947-1964:
60, 83
Paus, zie Pius XI
Pella, V.V.; Roemeens gezant in Den Haag 1936-1939: 136
Pelt, A. (1892-1981); vanaf 1920 medewerker en vanaf 1934 directeur van de
sectie voorlichting van het secretariaat van de Volkenbond: 17, 31
Peter, prins van Griekenland (1908-): 83
Pius XI (1857-1939); paus 1922-1939: 85, 91
Philips, H. (1868-1943); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 126, 155
Pohl, mevr. Von; echtgenote van een Oostenrijker: 55
Poels, H.A. (1868-1948); hoofdaalmoezenier van het ministerie van sociale
zaken: 122
Pollema, mr. dr. R. (1890-1965); Eerste Kamerlid voor de CHU 1928-1965:
124
Quarles van Ufford, jhr. Ch.F.J. (1885-1959); directeur van de
Java-China-Japanlijn: 12
Quarles van Ufford, jhr. J.W.C. (1882-1951); gezantschapsraad in Buenos Aires
1929-1934: 29
Raalte, dr. E. van (1892-1975); parlementair redacteur van het Algemeen
Handelsblad 1931-1936, vanaf 1936 medewerker van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en van het Haarlemsch Dagblad: 145
Rama VII (Prajadhipok) (1893-1941); koning van Siam (na 1930 Thailand)
1926-1935: 51
Rambhai Barni (1904-1984); echtgenote van Rama VII: 51
Ranneft, dr. J.W. Meijer, zie Meijer Ranneft, dr. J.W.
Rappard, mr. C. ridder van (1874-1938); gezant in Boekarest 1929-1934, gezant
in Bern 1934-1937: 11, 12, 31, 70, 116, 127, 130
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Rappard, T.M.G. Treussart ridder van (1872-1952); clubgenoot van jhr. mr.
A.C.D. de Graeff, inspecteur rijkstucht en opvoedingswezen bij het ministerie
van justitie: 132
Renthe-Finck, C. von; plaatsvervangend chef van de tweede afdeling
(West-Europa) van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken 1933-1936:
96
Repelaer van Driel, jhr. H.J. (1878-1967); thesaurier van de koningin 1925-1939:
35, 37
Riemens, dr. H. (1908-1972); aspirant-vice-consul bij het consulaat-generaal
in Berlijn 1934-1935: 97
Ries, mr. L.A. (1893-1962); plaatsvervangend thesaurier-generaal 1927-1935,
thesaurier-generaal van financiën 1935-1937: 42, 58, 71, 97, 118, 136, 137
Rivagen, zie Rivoyre, D. de
Rivoyre, D. de; Frans maritiem attaché in Berlijn: 128
Röell, jhr. mr. dr. A. (1864-1940); commissaris van de koningin in
Noord-Holland 1915-1940: 10
Roehm, E. (1887-1934); chef van de staf van de Duitse SA 1931-1934: 62
Roessingh-Udink, M.B. (1896-1964); stiefdochter van mr. dr. W.I. Doude van
Troostwijk: 58
Roosevelt, F.D. (1882-1945); president van de Verenigde Staten 1933-1945:
19
Roosmale Nepveu, R.C.Th., zie Nepveu, R.C.Th. Roosmale
Rosenthal, mr. J.J.B. Bosch ridder van (1889-1955); gezantschapsraad in Londen
1932-1934, zaakgelastigde in Caïro 1934-1937: 80, 124
Rosenthal-Geertsema, T.M. Bosch van (1898-1968); echtgenote van mr. J.J.B.
Bosch van Rosenthal: 124
Rost van Tonningen, mr. M.M. (1894-1945); gedelegeerde van de Volkenbond
in Wenen 1923-1928 en 1931-1936, hoofdredacteur van Het Nationale Dagblad,
Tweede Kamerlid voor de NSB 1937-1945: 115
Royen, A.J. Haakma van (* 1871); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff:
126, 128, 155
Rutgers, dr. A.A.L. (1884-1966); Tweede Kamerlid voor de ARP 1933-1936,
lid van de Raad van State 1936-1959, vanaf 1956 vice-president: 39, 123
Rutgers, prof. mr. V.H. (1877-1945); hoogleraar in het Romeins recht en het
strafrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de Nederlandse
delegatie naar de Volkenbondsconferentie te Genève: 23
Ruijs de Beerenbrouck, jhr. mr. Ch.J.M. (1873-1936); minister van binnenlandse
zaken en landbouw en voorzitter van de ministerraad 1929-1933, Tweede
Kamerlid voor de RKSP en voorzitter van de Tweede Kamer 1933-1936: 1, 46,
62, 103, 104, 106, 115, 122, 132, 133
Rijckevorsel, jhr. mr. dr. A.B.G.M. van (1882-1957); commissaris van de
koningin in Noord-Brabant 1928-1945: 142
Sande Bakhuyzen, mr. A. van de, zie Bakhuyzen, mr. A. van de Sande
Sande Bakhyzen-Hasell Borwick, M. van de, zie Bakhuyzen-Hasell Borwick,
M. van de Sande
Sandler, R. (1884-1964); Zweeds minister van buitenlandse zaken 1932-1939:
59, 130, 131, 134
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Sas, G.J. (1892-1948) kapitein (later majoor); militair attaché in Berlijn
1936-1937 en 1939-1940: 128
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Savornin Lohman, prof. jhr. mr. B.C. de, zie Lohman, prof. jhr. mr. B.C. de
Savornin
Schacht, dr. H.G.H. (1877-1970); president van de Reichsbank 1923-1930 en
1933-1939, Duits minister van economische zaken 1934-1937: 38, 42
Schaepman, mr. C.J.M. (1896-1963); referendaris bij de economische afdeling
van het ministerie van buitenlandse zaken 1934-1941: 71
Schaick, S.H. van; inspecteur te Arnhem voor de ondersteuning van behoeftige
Nederlanders in het buitenland: 32
Schaik, mr. J.R.H. van (1882-1962); minister van justitie (RKSP) 1933-1937:
7, 8, 11, 13, 14, 19, 29, 35, 37, 38, 42, 46, 48, 55, 67, 76, 80, 85, 92-96, 107,
119, 122, 133, 135, 137, 139, 147
Schalker, C.J.P. (1890-1944); Tweede Kamerlid voor de CPH (CPN) 1933-1937:
95
Scheffers, E.F.M.: 8
Scheltinga-Goltz, mevr.; dochter van C. Goltz: 48
Schilthuis, J. (1882-1965); Tweede Kamerlid voor de VDB 1933-1937 en
1937-1946: 40
Schioppa, mgr. L. (1871-1935); internuntius van het Vaticaan in Den Haag
1925-1935: 84, 91
Schleicher, K. von (1882-1934); Duits rijkskanselier 1932-1933: 62
Schmidt, H.J. (1872-1953); thesaurier toegevoegd aan prins Hendrik 1931-1934,
adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina 1931-1953,
gepensioneerd kolonel KNIL: 19, 28, 29, 31, 44, 46, 55
Schrikker, A.J. (* 1892); consul 1924-1933 en 1935-1938: 45
Schuitemaker, D. (* 1884); hoofdcommissaris van politie in Utrecht 1921-1942:
48
Schultze, H.; Duits journaliste en callgirl: 135, 139, 140
Schusnigg, dr. K. von (1897-1977); Oostenrijks bondskanselier 1934-1938: 69,
70
Segers, P. (1870-1946); lid van de Belgische senaat 1925-1936: 114
Siam, koning van, zie Rama VII
Simon, sir J.A. (1873-1954); Brits minister van buitenlandse zaken 1931-1935:
60, 89, 91
Sirtema van Grovestins, I.L.D. baron (1893-); ordonnans-officier van de koningin
1925-1933: 20
Slingenberg, mr. M. (1881-1941); minister van sociale zaken (VDB) 1935-1937:
114, 140
Slobbe, B.W.Th. van (1882-1956); gouverneur van de Nederlandse Antillen
1930-1936: 107
Slotemaker de Bruine, dr. J.R. (1869-1941); minister van sociale zaken
1933-1935, minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen (CHU)
1935-1939: 14, 30, 42, 50, 67, 98, 105, 122
Sloterdijck, J.L. (1867-1942); clubgenoot van jhr. mr. A.C.D. de Graeff: 126
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