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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

VI

1 Bruins als Kommissar für die Notenausgabe bei der Reichsbank.

Nederlandse historische bronnen 8

1

I Inleiding
‘De reactie van den heer [minister van financiën] Köhler was zeer aangenaam. Hij
zeide, dat hij wist, dat van Duitsche zijde men mij [Bruins] voor verschillende dingen
dankbaar moest zijn en hij voegde er zelfs aan toe: “Wij weten dat gij een goed
vriend van Duitschland zijt”, waarop ik antwoordde, dat ik het liever zoo zou willen
zeggen, dat ik als Hollander geheel zonder eigen landsbelang sta tegenover het
reparatievraagstuk en voor zoover ik hier enig belang voor oogen had, dit alleen
kon zijn het herstel van Europa zoowel economisch als wat de goede betrekkingen
1
en de rust in ons werelddeel aangaan’ .
Terwijl de generatie van onze grootouders een in Berlijn geschreven dagboek
associeerde met diep gedecolleteerde ontboezemingen uit een demonische
metropool, doet een dergelijk boek ons in eerste instantie denken aan de bloeiperiode
van de ‘Goldenen Zwanzigern’, die ons bewonderenswaardiger voorkomt dan de
Nederlandse cultuur in die tijd. Toen was, zoals het treffend is genoemd, ons
geestelijk leven zo ‘vredig, ordelijk en duf’ als het bestaan in een christelijk
2
meisjesinternaat . Nee, dan het ongeremde, om niet te zeggen exuberante en
gewelddadige Berlijn van voor 1933!
Het vooroorlogse Nederland was ook in buitenlandse ogen zo saai als ‘mijnheer’
Pieter Peeperkorn, de rentenierende koffiekoning met de onlesbare dorst uit Der
Zauberberg, die ‘keineswegs der Mann [war], logische Verwirrung in die Welt zu
tragen’. Maar ons provincialisme moet ook niet worden overdreven. Zelfs Thomas
Mann kon niet ontkennen dat Peeperkorn, een slaaf van de geneugten des levens
en een heerszieke nul, behalve een vermogen ook talent had, tenminste een talent
voor hartstocht die culmineerde in zelfdestructie, een eigenschap die toch onmogelijk
als christelijk-conservatief kan worden gekarakteriseerd. Bovendien is ook het beeld
van Weimar als glansperiode een gedachtenconstructie van na de tweede
wereldoorlog. Deze gerichte poging om terug te grijpen op een door Hitler
onderbroken geschiedenis van de Duitse geest is een vorm van selectieve
cultuurgeschiedenis, omdat zij zich niet oriënteert op wat de jaren twintig kenmerkte,
maar op datgene van het democratische Duitsland van toen wat nu het behouden
3
waard lijkt . De belangrijkste kunstuitingen van Weimar waren niet typisch voor het
4
culturele leven tijdens de republiek, maar scheppingen van buitenstaanders .
Na de Duitse nederlaag van 1918 en de stichting van de republiek won niet de
culturele maar de economische elite zowel aan politiek als aan sociaal prestige.
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Voor Heinrich Mann kwam de industrie zelfs als werkelijke winnaar te voorschijn uit
de eerste wereldoorlog en de naweeën ervan:
Das Ergebnis der deutschen Kämpfe, Begeisterungen und Nöte von
1914 bis 1925 ist, daß die Macht aus den Händen des Adels und des
Militärs in die der Industriellen übergegangen ist. ... Die einzigen
5
erfolgreichen Revolutionäre sind die Grossindustriellen .
Mannen als Stinnes of Flick werden toen in sommige opzichten zelfs de culturele
6
helden van de dag .
Zoals tijdens de crisis van na 1929 duidelijk zou blijken, was de economische en
politieke macht van de grootindustriëlen niet gefundeerd op de rentabiliteit van de
eigen ondernemingen, maar was de economie van Weimar in het algemeen
gegrondvest op de wankele basis van Amerikaanse kredietverlening aan Duitsland.
De werkelijke overwinnaars waren de Verenigde Staten die sinds 1917 kapitaal
exporteerden. Alhoewel Amerika afzag van een sterke formele betrokkenheid bij
Europese aangelegenheden, kreeg Wall Street door middel van zijn internationale
kredietverlening toch grote invloed in Midden-Europa. Deze Amerikaanse
kredietstroom had dr. G. Stresemann, de minister van buitenlandse zaken, op het
oog toen hij op het hoogtepunt van de conjunctuur opmerkte, dat zijn land niet alleen
militair, maar ook in financieel opzicht ‘entwaffnet’ was en om die reden ‘in den
7
letzten Jahren von gepumptem Gelde gelebt’ had .
De Amerikaanse banken waren er toe bereid geweest Duitsland op de been te
brengen en te houden, nadat in 1924 met de invoering van het Dawesplan de zes
jaar lang slepende kwestie van de herstelbetalingen voorlopig uit de weg geruimd
leek. Onder internationale supervisie was toen een apparaat geschapen, dat de
Duitse financiële en monetaire politiek zou controleren, ‘the Dawes-machine’, die
door een van haar oprichters werd getypeerd als ‘the only powerful agency [in
8
Berlin]’ . Hiervan was een Nederlander, de Rotterdamse economist prof. mr. dr.
G.W.J. Bruins (1883-1948), de tweede man. Als commissaris voor de
bankbiljettenuitgifte bij de Duitse centrale bank, de Reichsbank, mag Bruins gelden
als een van de meest vooraanstaande hoeders van de periode van herstel en bloei
in Europa in de tweede helft van de jaren twintig, althans in institutioneel opzicht.
In die functie was hij de vertrouweling van twee van de machtigste mannen van de
onder buitenlandse curatele gestelde republiek, te weten de president van de
Reichsbank, dr. Hjalmar Schacht, en de agent general for the reparation payments,
de jonge Amerikaanse financier Seymour Parker Gilbert.
Dat zijn positie belangrijk was, wist Bruins maar al te goed. Daarom maakte hij
notities over de gesprekken die hij voerde, in de gedachte deze later tot een boek
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uit te werken. Bij zijn afscheid uit Berlijn in mei 1930 besloegen deze gedetailleerde
dagboeken meer dan duizend pagina's, die nu in de Tweede Afdeling van het
9
Algemeen Rijksarchief worden bewaard en waaruit voor deze uitgave een keuze
moest worden gemaakt. Zoals uit het citaat aan het begin van deze inleiding blijkt,
was Bruins' positie ook delicaat. Daarom moest hij, toen hij in 1927 door minister
van financiën Köhler uitgebreid werd gecomplimenteerd met zijn vriendschappelijke
gevoelens jegens Duitsland, die lof met enige nadruk van de hand wijzen. Naar
eigen zeggen zag hij zichzelf vooral ‘als Hollander’.
Alhoewel Bruins een goed organisator en een econoom van internationale faam
was, dankte hij zijn ambt inderdaad niet uitsluitend aan zijn persoonlijke kwaliteiten,
maar ook aan zijn Nederlanderschap. Misschien was hij wel in de eerste plaats de
vertegenwoordiger van het kleine, neutrale land dat uit welbegrepen eigenbelang
goede betrekkingen onderhield met de republiek van Weimar en als internationale
crediteur een tamelijk belangrijke plaats tussen de volkeren innam. In de tweede
plaats was Bruins de vertrouwensman van president mr. G. Vissering van de
Nederlandsche Bank, een van de steunpilaren van de internationale samenwerking
tussen de circulatiebanken. Om deze redenen wordt in deze inleiding niet alleen de
persoon van Bruins geschetst, maar ook op zijn formele kwalificaties ingegaan, dit
alles tegen de achtergrond van hetgeen Heinrich Mann omschreef als de ‘deutschen
Kämpfe, Begeisterungen und Nöte’.

I Nederland, de Duitse nederlaag en de republiek
De vlucht van de keizer in november 1918 was een breekpunt in de Duitse politieke
geschiedenis. De nederlaag vormde ook een keerpunt in de Nederlandse
betrekkingen met het buurland, die sinds de Duitse eenwording (1870-1871) van
onze kant in hoge mate werden gekleurd en vertroebeld door als animositeit verhulde
onderhuidse angst voor de machtige oosterbuur. Aan de neutraliteit, aan het
angstvallig zwijgen van een land dat zich niet verdedigen kon of wilde, veranderde
in 1918 niets. Maar Duitsland was wèl verslagen en die wetenschap bracht allereerst
een gevoel van opluchting teweeg, dat soms grensde aan leedvermaak.
De teneur van de publieke opinie veranderde echter onmiddellijk, toen bleek dat
aan het achterland in alle opzichten vernederende vredesvoorwaarden zouden
worden opgelegd. Nederland had - aldus de Britse gezant - gehoopt op een ‘drawn
10
war’ zonder duidelijke overwinnaar en was bijzonder snel vergeten dat Engeland
ons van de Hunnen had gevrijwaard. Hier werd de Duitse nederlaag niet beschouwd
als een zegening voor de mensheid, maar als het begin van de Franse
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hegemonie en het einde van de Duitse koopkracht . Met uitzondering van
Entente-gezinde bladen als de Haagsche Post en De Telegraaf, het lijfblad van
mijnheer Peeperkorn, bekritiseerde de hele vaderlandse pers het verdrag van
Versailles, omdat Duitsland daardoor in de toekomst een minder veelbelovend ‘field
12
of enterprise’ zou zijn. Zelfs een pro-Frans politicus als de gewezen minister van
financiën mr. M.W.F. Treub, met C.J.K. van Aalst de redder van de Nederlandse
economie tijdens de eerste wereldoorlog, meende dat J.M. Keynes het bij het rechte
eind had met zijn afwijzende oordeel over het vredesverdrag, dat hij in economisch
13
opzicht veel te hard vond . In het algemeen was onze houding tegenover de Entente
14
er een van teleurstelling, onbehagen en zelfs kwade wil . Trouwens, al sprak de
Engelse gezant het niet vaak hardop uit, dat gevoel was wederzijds, omdat
Wilhelmina weigerde Wilhelm II uit te leveren.
Na de sluiting van het vredesverdrag namen de Nederlandse zorgen om het
buurland nog toe. Daar was alle reden toe. De staatsgrepen van links en rechts
deden in Berlijn de regeringszetels wankelen, zodat nog lang na de ‘vergissing’ van
Troelstra de vrees voor de bolsjewisering van het goede, oude vaderland bleef
rondspoken: Treub voorzag zelfs, dat ‘ons werelddeel in betrekkelijk korten tijd den
ondergang zijner beschaving te gemoet gaat’, als de politici de verwording en
15
verwildering van Centraal-Europa zouden laten begaan . Ook in economisch opzicht
stond de republiek van Weimar aan de rand van de afgrond. In alle oorlogvoerende
landen had de staat fantastische bedragen nodig gehad voor wapens en soldij, die
uit de belastingheffing alleen niet konden worden gefinancierd. Om die reden had
ook de Duitse staat ‘Kriegsanleihen’ (staatsobligaties) uitgegeven en zolang de
bevolking nog vertrouwen had in de eindoverwinning, was daar braaf op ingetekend,
als het niet anders kon zelfs met geleend geld. Zolang ook was er geen
noemenswaardige inflatie ontstaan. Met de duur van de oorlog nam echter eerst
het vertrouwen in de eigen slagvaardigheid af en daarna de verkoop van de
staatsleningen, zodat de door de overheidsuitgaven vergrote koopkracht, die niet
meer werd afgeroomd, het prijspeil opdreef tot het dubbele van het vooroorlogse.
Na de wapenstilstand kostten de demobilisatie, de omschakeling op de
vredeseconomie en de nieuwe sociale voorzieningen de staat handenvol geld, terwijl
het einde van de oorlog ook een onverzadigbare goederenhonger wakker riep. De
inflatie kon toen al niet meer bestreden worden, al kon het de politici niet onbekend
zijn dat zij moest leiden tot een onvermijdelijk bankroet. Om binnenlands-politieke
redenen konden de regerende Middeneuropese coalities van ondernemers,
vakbonden en sociaal-democratische partijen de inflatie niet meer afremmen, laat
staan doen verdwijnen; iedere poging tot ordening van de overheidsfinanciën via
uitgavenbeperking of belastingverhoging zou hun elec-
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torale basis hebben ondergraven en extremistische stromingen hebben
16
aangewakkerd . Duitsland, Oostenrijk en Hongarije stonden aan de vooravond van
een debâcle, omdat zij ongedekt papier uitgaven en zij moesten steeds meer
ongedekt papier uitgeven, omdat zij de debâcle hollend tegemoet gingen.
In het rustige Nederland, waarin men geen sympathie kon opbrengen voor politieke
experimenten noch voor gebrek aan economisch houvast, zag men de
Middeneuropese chaos eerst met stijgende verbazing en toen met grote ergernis
aan. Met uitzondering van het kwart van de bevolking dat behoorde tot de rode
familie (SDAP en NVV) toonden Nederlanders geen op ideologische verwantschap
gebaseerde sympathie voor Weimar. Verre van dat. Wel hadden zij grote belangen
bij een economische renaissance van het buurland. Daarbij kan grofweg worden
gedifferentieerd naar drie vormen van economisch belang, het belang van al
diegenen die leefden van de uitvoer naar Duitsland en van de doorvoer daar naartoe,
het belang van het bankwezen en dat van de kleine belegger. In de uit- en
doorvoerhandel ging het erom wat er zou gebeuren als Duitsland bij gebrek aan
valuta wegviel als afnemer van Scandinavische ertsen, Amerikaans graan, Argentijns
vlees, van Hollandse boter, kaas en groente en van koloniale waren als koffie, thee,
rubber en tin. Dat klemde des te meer, omdat vele producenten en handelaars vast
hadden gerekend met een Middeneuropese inhaalbehoefte en enorme voorraden
hadden ingeslagen. Om een van Nederlands grootste industriëlen, F.H. Fentener
van Vlissingen van de Steenkolen-Handelsvereeniging, te citeren:
Wat moet er van onze havens Amsterdam en Rotterdam terecht komen,
als het achterland waarop zij grotendeels zijn aangewezen failliet en
economisch totaal gebroken is? Wat zouden de gevolgen zijn voor onzen
tuinbouw, onzen exportnijverheid en onzen handel in koloniale producten,
indien Duitschland over geen koopkracht meer beschikte en geen crediet
meer waard zou zijn?
Fentener vroeg zich ook af wat er ‘van onze groote uitstaande vorderingen op
Duitschland terecht moest komen’. Volgens de bekende fabrikant F.G. Waller was
er bijna ‘geen industrie ... welke geen saldi in Duitschland heeft uitstaan’. Een andere
belanghebbende, de president van de Rotterdamsche Bankvereeniging, schatte de
17
tegenwaarde van die saldi op 1 miljard gulden . Ter vergelijking: in 1913 had de
18
gehele staatsbegroting nog geen 250 miljoen gulden bedragen . Bovenop deze
vorderingen uit het handelsverkeer kwamen dan nog de vorderingen uit hoofde van
de kredietverlening door het bankwezen. In het voorjaar van 1919 bedroegen de
schulden van Duitse en Oostenrijkse banken aan hun Neder-
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landse collega's nog eens respectievelijk 200 en 100 miljoen gulden . De centrale
vraag was toen, of die enorme som van 1,3 miljard gulden vanwege de hollende
inflatie in Midden-Europa alleen op papier bestond.
Die vraag hield niet alleen topmensen uit handel, industrie en bankwezen uit de
slaap. In de veronderstelling dat beschaafde landen nog nooit bankroet waren
gegaan, hadden ook vele kleine bezitters een deel van hun spaarcenten in
papiermarken belegd. Wat als belegging begonnen was, was echter al spoedig in
speculatie ontaard, omdat de koersval van de mark even tomeloos was als de
neiging om verliezen te nemen beperkt. In de Amsterdamse Koopmansbeurs
verzamelden zich iedere dag weer enige duizenden mensen in de zogenaamde
‘Karpathenhoek’, zo genoemd naar de veronderstelde ethnische origine van de
geldhandelaren. Daar vlogen marken en kronen in dikke bundels letterlijk door de
20
lucht . De omzetten in de valutahandel waren enorm: op een betrekkelijk rustig
moment werd de omzet door de Amsterdamse agent van de Reichsbank, dr. Fritz
21
Mannheimer, op meer dan 60 miljoen gulden per dag geschat . Iedereen, ook
personen, die vroeger nooit aan de geldhandel hadden deelgenomen, zoals ‘vrouwen,
22
dienstbodes, klerken, studenten en Gelderse boeren’ kochten marken en kronen
en zij allen hadden een direct belang bij een stabilisatie van de Middeneuropese
monetaire verhoudingen. Door de wijde verbreidheid van dit fenomeen zullen er
vele landgenoten zijn geweest, die op meer dan één manier door de radicaal
anti-Duitse politiek van de Entente werden geschaad. Het Engelse gezantschap
schreef de anti-Entente stemming dan ook voornamelijk toe aan de nationale zorg
om de orderportefeuille, het kredietenstaatje en de markbiljetten in het
23
effectentrommeltje .
Voor Duitsland bestond veel begrip. Het gevoel, dat het buurland ten onrechte
zo hard werd aangepakt, uitte zich met nadruk in de wederopleving van de nationale
deugd van de liefdadigheid: vele tienduizenden Duitse, Oostenrijkse en Hongaarse
kinderen uit verarmde, nee hongerende gezinnen werden in Nederlandse families
opgenomen en zo liefderijk verzorgd, dat ze in Nederland bleven. Het heeft er de
schijn van dat deze kinderen Nederlanders werden als alle andere. De historicus
dr. G. Puchinger, die zich als geen ander kan identificeren met antirevolutionaire
voormannen en voor Nederlandse begrippen internationale staatslieden als Kuyper
en Colijn hult in een met parels uit de Schrift bestikt jubelkleed, is hiervan een
voorbeeld. Dat geldt zeker ook voor Miep Santrouchitz-Gies, die
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in 1944 het dagboek van Anne Frank in veiligheid bracht, want zij verklaart met bijna
chauvinistische stelligheid in haar autobiografie, dat hulpvaardigheid jegens de
familie Frank haar vanzelfsprekend voorkwam gezien de traditionele Nederlandse
24
tolerantie en hulpvaardigheid, die zij als kind zelf had ondervonden .
Via gevoelens van medeleven en begrip was het een kleine stap van de zorg om
de economische belangen naar een poging om in het slepende conflict tussen de
Entente en Midden-Europa te willen bemiddelen. De Nederlandse
bemiddelingspogingen werden niet via diplomatieke kanalen ondernomen. Dat is
te verklaren uit de koelheid van de Nederlandse betrekkingen met Engeland en
Frankrijk na de weigering keizer Wilhelm II ter berechting uit te leveren en uit het
ontbreken van relaties met België, dat Nederlands gebied wilde annexeren. Die
laatste kwestie absorbeerde trouwens een groot gedeelte van de beperkte energie
van het kleine departement van buitenlandse zaken. De financiële elite - want het
waren de bankiers, die tussenbeide kwamen - was van mening, dat de politici (en
de generaals) in 1914 de wereld in het ongeluk hadden gestort en dat de naoorlogse
regelingen beter niet aan deze muntvervalsers konden worden overgelaten.
Bovendien was het iedereen met voldoende gezond verstand duidelijk, dat alleen
door grote kapitaalinjecties de Middeneuropese valuta-patiënten weer gezond
gemaakt zouden kunnen worden en de Nederlandse export en doorvoer gered. In
de herfst van 1919 zochten dan ook tegelijkertijd, maar onafhankelijk van elkaar,
de beide kopstukken van de Amsterdamse haute finance, C.J.K. van Aalst van de
Nederlandsche Handel-Maatschappij, de grootste algemene bank, en mr. G.
Vissering, de president van de Nederlandsche Bank, naar een uitweg.
De plannen van Van Aalst voor een groot internationaal krediet aan Duitsland
vonden hun oorsprong in een verzoek van de agent van de Reichsbank, Mannheimer,
25
om een lening van 500 miljoen gulden , een in verhouding tot de som van de
uitstaande kredieten bijzonder hoog bedrag. Mannheimer handelde daarbij vrijwel
zeker op instructie van minister van financiën M. Erzberger, die hoopte dat het na
een Nederlands krediet zou lukken veel grotere sommen uit Amerika los te krijgen,
waarmee hij de grote gaten in zijn begroting zou kunnen dichten. Ook Erzbergers
pressiemiddel was van politieke aard: hij wees er Van Aalst uitdrukkelijk op, dat als
Nederland niet spoedig met veel geld over de brug kwam, het gevaar van een
26
bolsjewisering van Duitsland en daarna van Nederland in hoge mate toenam .
Daarop mobiliseerde Van Aalst zijn uitmuntende relaties in regeringskringen en
verkreeg toestemming om met Fentener van Vlissingen voor onderhandelingen
naar Berlijn te gaan. Daar kwam men snel tot zaken en in ruil voor Duitse
kolenleveranties van tenminste 1 miljoen ton per jaar, die door de
Steenkolen-Handelsvereeniging van Fentener zou worden verhandeld, zegde
Nederland twee regeringskredieten toe, een eenmalig levensmiddelenkrediet van
60 miljoen en een grondstoffenkrediet van 140 miljoen gulden.
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Door allerlei verwikkelingen met de vertegenwoordigers van de Entente-landen in
Parijs zou het nog tot de zomer van 1920 duren, voordat het parlement zich op de
dag voorafgaande aan het zomerreces in één middagzitting zonder hoofdelijke
stemming met het kolen- en kredietverdrag akkoord verklaarde. Het gemak, waarmee
dit unieke verdrag, dat voor de eerste maal voorzag in een staatskrediet aan het
buitenland, door de regering in hoog tempo door de kamers werd geloodst, illustreert
dat het medeleven met Duitsland in 1920 plaats had gemaakt voor de consensus,
dat onze economische belangen een groot financieel offer waard waren. In Duitse
regeringskringen werd de directe steun aan het nieuwe regime natuurlijk op hoge
prijs gesteld. Bij de afsluiting van het verdrag zei minister Erzberger zelfs,
dass es in der deutschen Wirtschaftsgeschichte immer eine besondere
Bedeutung behalten [würde], dass Holland es war, das zuerst einen Schrift
27
des Vertrauens und der tätigen Hilfe getan hatte .
Door deze elegante formulering, die rekening hield met de Nederlandse afkeer
van politieke bindingen, gaf Erzberger - die zich meer zal hebben geïnteresseerd
voor de financiële toekomst dan voor de economische geschiedenis - ook indirect
te kennen, dat de waarde van deze kredieten in zijn ogen wel was afgenomen
doordat de Amerikaanse bankiers het Nederlandse voorbeeld niet hadden nagevolgd.

II De conferenties van Amsterdam en Brussel
Daarentegen leken de initiatieven van Vissering op het gebied van de internationale
kredietverlening lange tijd veelbelovender, omdat zij door de Volkenbond werden
ondersteund. Er door Amerikaanse bankiers toe aangespoord om te bemiddelen
tussen de volkeren, organiseerde de president van de Nederlandsche Bank in
oktober 1919 een zeer geheime conferentie in zijn woonhuis aan de Keizersgracht,
waarbij onder meer Keynes en de bankiers Paul M. Warburg (Kuhn, Loeb & Co.,
New York), Fred. I. Kent (Bankers Trust Co., New York) en Carel E. ter Meulen
(Hope & Co., Amsterdam) informeel de Middeneuropese toestand bespraken. In
een tweede vergadering op 2 november stelden de aanwezigen onder voorzitterschap
van Vissering een memorandum op, waarin de standpunten van Keynes (die de
maand daarop werden gepubliceerd in zijn The Economic Consequences of the
Peace) in voorzichtig gekozen termen werden herhaald en er bij de regeringen op
werd aangedrongen om een internationale con-
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ferentie van financiële deskundigen bijeen te roepen, die voorstellen zou kunnen
28
doen voor internationale kredietverlening aan Midden-Europa op grote schaal . Bij
onderlinge afspraak werd dit memorandum, ondertekend door de fine fleur van het
internationale zakenleven, op 15 januari 1920 in een groot aantal landen
gepubliceerd. Dit voorstel miste zijn uitwerking niet. De Engelse regering maakte
spoedig bekend aan een dergelijke conferentie te willen deelnemen, mits het initiatief
daartoe van een neutraal land of van de Volkenbond zou uitgaan. Daarop besloot
de Volkenbond deze taak op zich te nemen en een conferentie te zullen
29
organiseren .
Door dit grote succes werd de internationale reputatie van Vissering, die hij in
1912 met zijn boek On Chinese Currency had gevestigd, in aanzienlijke mate
versterkt. Vanaf dit moment werd hij door buitenlandse bankiers van allerlei slag
over internationale problemen geraadpleegd. Een jonge, zelfbewuste Duitse financier
wendde zich bijvoorbeeld tot Vissering om met hem tot een oplossing te komen van
het probleem van de ‘ausserordentlich grossen flottanten Markguthaben der
Holländer’, die ‘ständig auf den Markkurs drucken’ en ‘Angstverkäufe’ veroorzaakten.
Waarom zou men niet in Nederland een Duitse hypotheekbank met in marken
luidende obligaties oprichten om die marken uit de markt te zuigen? Zou Vissering
het presidiaat van die bank op zich willen nemen? Voorzover bekend heeft Vissering
dit exposé van de nog onbekende Hjalmar Schacht - want die was het - geen
30
antwoord waardig geacht . Om de verhoging van het prestige van Vissering in de
keuze van de plaats van samenkomst tot uiting te brengen, is nog een moment
overwogen de financiële conferentie in Amsterdam plaats te doen vinden. Maar
omdat Wilhelm II te Doorn verbleef, werd het Brussel. Om twee redenen werd er
door de publieke opinie veel van de conferentie van de deskundigen verwacht:
omdat ook Amerika een uitnodiging voor de conferentie leek te willen aanvaarden
en omdat de Volkenbond ook bereikte dat het vraagstuk van de herstelbetalingen
op de agenda werd geplaatst.
Tijdens de eerste wereldoorlog hadden alle belligerenten in de veronderstelling
geleefd, dat de anderen, de verliezers, voor de kosten van de slachting zouden
opdraaien. In de slogans ‘le Boche payera’ en ‘we will search their pockets’ kwam
dat overduidelijk tot uiting. Maar ook de Amerikaanse president Woodrow Wilson,
die in zijn inspirerende 14 punten een vrede zonder annexaties of herstelbetalingen
had geproclameerd, eiste een schadevergoeding voor de schade die Duitsland
burgers had toegebracht. In zeker zo sterke mate als in de landen van de Entente
was men er in Duitsland van uitgegaan, dat er ook na deze oorlog, zoals in 1871,
enorme sommen zouden worden geïncasseerd; mede in het vertrouwen daarop
had de bevolking op de staatsleningen ingetekend. In Versailles was
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weliswaar bepaald dat Duitsland als enige schuld droeg, maar niet hoeveel dat land
alles bij elkaar betalen moest. Dat hing de republiek nog boven het hoofd. De
bevolking in de Entente-landen schreeuwde om dat geld, al was het maar omdat
na de betaling ervan belastingverlaging was beloofd. In de neutrale landen (waar
men van die betalingen in geen geval zou profiteren) stond men aanzienlijk
sceptischer tegenover de mogelijkheid van herstelbetalingen: hoe zou, zoals Fentener
van Vlissingen het formuleerde, Duitsland voor de kosten van de oorlog kunnen
opkomen, ‘nu stelselmatig Duitschland de gelegenheid ontnomen [is] het vele, vele
31
geld dat daar voor nodig is, te verdienen’ . Hoe dan ook, nu kon de Volkenbond
zijn praktische waarde tonen. Als zijn initiatief tot een snel en uitvoerbaar resultaat
zou leiden, ‘dan zal hij [de Volkenbond] zich reeds in zijn prilste jeugd een
onvergankelijke eerezuil hebben gesticht’, schreef Treub in een opwelling van
32
optimisme . Dat optimisme werd door de dagbladpers dag in dag uit gevoed. Zo
werd nog voor de conferentie goed en wel begonnen was voorspeld, dat zij zou
besluiten tot een ‘wereldleening’ aan Midden-Europa van 10 à 20 miljard gulden,
33
waarin Nederland voor 1 miljard zou deelnemen .
Het wekt geen verwondering, dat aan Vissering de vraag werd voorgelegd, welke
economen zouden worden vereerd met het verzoek een memorandum voor te
bereiden op basis waarvan het overleg te Brussel plaats zou vinden. Naast de
belangrijke theoretische economen prof. dr. G. Cassel (Stockholm) en prof. dr. A.C.
Pigou (Cambridge) werd hiervoor ook prof. mr. dr. G.W.J. Bruins (Rotterdam)
aangezocht.
Na een goede dissertatie over de rechtsgrond der schadevergoeding was Bruins,
een Leidse jurist, enige jaren werkzaam geweest bij de provinciale griffie van
Zuid-Holland, waar hij zijn administratieve vorming had gekregen van de griffier, die
ook de leermeester was geweest van minister van financiën en koninklijk commissaris
van de Nederlandsche Bank mr. A. van Gijn en de Rotterdamse burgemeester mr.
34
A.R. Zimmerman . In 1911 was Bruins, 28 jaar oud, chef openbare financiën van
de griffie geworden. Deze functie hield in, dat hij commissaris van de koningin E.C.
baron Sweerts de Landas Wyborgh vergezelde bij diens reizen door de provincie.
Terwijl de commissaris beleefdheden uitwisselde met de burgemeester, inspecteerde
hoofdcommies Bruins de gemeentesecretarie, zag hij de boeken van de
gemeenteontvanger in en besprak hij gewichtige vraagstukken als het salaris van
35
36
de onderwijzer . Niet afwisseling of prestige, maar een voor die tijd redelijk salaris
en een toekomstig burgemeestersambt waren de beloning op korte en het vooruitzicht
op lange termijn van dit weinig enerverende werk.
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Uitzicht op een benoeming tot griffier had hij niet, want zijn chef, de latere
burgemeester van Den Haag mr. S.J.R. de Monchy, was nog geen drie jaar ouder
dan hij.
Bij de eerste gelegenheid die zich had voorgedaan, de oprichting van de
Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam in 1913, greep Bruins zijn kans
en koos hij voor wat nu een managementscarrière in het wetenschapsbedrijf zou
worden genoemd. Hij werd de eerste hoogleraar en de eerste rector magnificus van
het nieuwe instituut. Van nationaal belang was de oprichting van de hogeschool
alleen al daarom, omdat de economie als wetenschap toen nog niet was erkend,
althans economische faculteiten nog niet waren opgericht. Omdat de bevoegdheden
van de Rotterdamse rector, die ook belast was met de feitelijke dagelijkse leiding,
verder gingen dan die van rectores magnifici elders, die als primi inter pares
37
uitsluitend het voorzitterschap van de senaat bekleedden , kan de (op)bouw van
de hogeschool zonder enige reserve Bruins' verdienste worden genoemd. Onder
dit constructiewerk leed zijn interesse voor zijn vakgebied - zijn leeropdracht was
economie, munt-, krediet- en bankwezen, handels- en verkeerspolitiek - echter
allerminst. Zo was hij in 1915 de drijvende kracht achter de oprichting van een blad
dat als Nederlandse tegenhanger van The Economist was bedoeld ter ‘zakelijke
voorlichting van het algemeen’, zoals Vissering het bij het éénjarig bestaan enigszins
38
superieur formuleerde; de Economisch-Statistische Berichten .
In 1920 was Bruins 37 jaar en hij voelde er weinig voor de rest van zijn dagen in
Rotterdam te slijten. Met de hem kenmerkende ijver zette hij zich aan het concipiëren
van zijn memorandum, waarin hij pleitte voor een beëindiging van de inflatie via een
inkrimping van de overheidsuitgaven en een drastische belastingverhoging, voor
een consolidatie van de vlottende schuld, een normalisering van het handelsverkeer
en een beperking van de internationale kredietverlening tot die gevallen waarin een
39
directe vergroting van produktie voor de export werd gefinancierd . Met andere
woorden, zijn aanbevelingen stonden, evenals die van de andere experts, haaks
op de politieke praktijk en mogelijkheden.
Terwijl Bruins aan zijn memorandum werkte, werd duidelijk dat de resultaten van
de conferentie tegen zouden vallen. Op Franse aandrang werd besloten dat de
Brusselse bijeenkomst zou worden uitgesteld tot na de conferentie van Spa in juli
1920, waar Duitsland en Frankrijk over de herstelbetalingen zouden onderhandelen.
Als tegenzet besloot de Volkenbond dat Brussel hoe dan ook op 24 september zou
beginnen. Vervolgens dreigde de Franse regering zich terug te trekken tenzij de
kwestie van de herstelbetalingen weer van de agenda zou worden afgevoerd. De
Volkenbond had weinig keus en bond in, waardoor de conferentie wel zeer in

37
38
39

Van Stuijvenberg, Nederlandsche economische hogeschool, 219.
Ibidem, 182 vlg.
Bruins' memorandum werd gepubliceerd in het Algemeen Handelsblad van 24, 25, 26 en 27
augustus 1920. Een origineel bevindt zich in de collectie-Bruins in het ARA, 679.

Nederlandse historische bronnen 8

14
40

haar mogelijkheden werd beknot . Alleen bekleed met academische waardigheid,
zonder politieke macht, confereerden in september 140 experts uit 35 landen over
de internationale moeilijkheden aan de hand van de memoranda van Cassel, Pigou
en Bruins. In de ‘sereene atmosfeer van een debating-club’, maar in een
gepolitiseerde constellatie, las een vertegenwoordiger van ieder land een peroratie
over de plicht tot samenwerking voor, om dan dieper in te gaan op de deplorabele
financiële situatie van het eigen land, een van zelfbeklag blakende vertoning die al
41
na één dag de samengestroomde wereldpers danig verveelde . Na het voorlezen
van deze verklaringen werden in een viertal ondercommissies - Vissering was één
der voorzitters - minzaam vaderlijke raadgevingen aan het adres van de regeringen
opgesteld: werk, wees zuinig, leef binnen uw inkomen. De enige waarde ‘hunner
vaststelling hier ligt in hun endossement door een vergadering van knappe
zakenmannen, zoals men er wel niet spoedig een tweede bijeen zal zien’, zo besloot
42
S.F. van Oss zijn reportage voor de Haagsche Post .
Na deze mislukking zag Vissering het nut van een spoedige vervolgconferentie
43
niet in . Maar Bruins was gegrepen door het werk van de Volkenbond en stuurde
een open sollicitatiebrief aan Layton, de leider van de economisch-financiële sectie,
waarin hij zonder omwegen zei dat hij het als zijn plicht gevoelde te zeggen, dat het
medewerken aan de internationale reconstructie een van zijn hoogste idealen was,
44
ook als hij daarvoor zijn hoogleraarschap in Rotterdam moest opgeven . Maar
Layton ging niet op het aanbod van Bruins in. De beperkte omvang van de
Volken-bondsorganisatie zal daarvan de voornaamste oorzaak zijn geweest.

III De bezetting van het Ruhrgebied en het Dawesplan
Tijdens de voorbereidingen voor de conferentie van Brussel was gebleken, dat
zonder samenwerking van de bij dat vraagstuk direct betrokken regeringen het
probleem van de herstelbetalingen niet tot een oplossing kon worden gebracht. Zes
maanden later werd door Engeland en Frankrijk voor het eerst een bedrag genoemd
en aan Duitsland opgelegd, te weten: 132 miljard goudmark. Als eerste termijn zou
45
per 1 augustus 1921 1 miljard GM moeten worden betaald . Gedeeltelijk moest
Duitsland het geld lenen. Door Mannheimer werd met het oog daarop een
46
Engels-Nederlands bankkrediet tot stand gebracht . Zo gelukte de betaling zelf nog
net, zij het dat de Reichsbank, de Duitse centrale bank, voor de terugbetaling van
het Mannheimer-krediet ook haar laatste deviezenreserves moest
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aanspreken . Zodra daarna de eerste marken aan de Reichsbank te koop werden
48
aangeboden, kon zij deze niet meer inkopen en kelderde de koers . Vanaf dat
moment, september 1921, viel de koers met iedere gebeurtenis, die de hoop op
een stabilisatie van de mark verder deed verbleken, zoals de moord op minister van
buitenlandse zaken Walther Rathenau of de conferentie van Genua waar, evenals
in Brussel, onder Franse druk niet over de herstelbetalingen kon worden gesproken.
Na deze conferentie in april 1922 was de algemene verwachting, dat de Franse
minister-president Raymond Poincaré het op een direct conflict met Duitsland zou
laten aankomen. De Duitse regering ging dat conflict niet uit de weg, omdat zij
hoopte dat het moment aanstaande was, waarop Amerika en Engeland Frankrijk
tot redelijkheid zouden dwingen. Op korte termijn mislukte deze politiek echter
volledig. Frankrijk maakte gebruik van zijn recht een achterstand in de betalingen
te bestraffen en niemand hield het tegen. Op 11 januari 1923 marcheerden Franse
bezettingstroepen het Ruhrgebied binnen, waar zich vrijwel alle steenkolenmijnen
en staalfabrieken bevonden. Het kabinet-Cuno reageerde met een oproep tot passief
verzet en tot een algemene staking op kosten van de regering. Toen sloeg de sinds
de herfst van 1921 hollende inflatie om in een hyperinflatie. De bevolking verloor
het vertrouwen in het bankpapier met de talloze nullen erop, dat door de regering
in meer dan duizend drukkerijen werd gedrukt, met vrachtwagens vol werd
gedistribueerd en als strooibiljetten onder de stakers werd uitgedeeld. Er ontstond
een moordende race, wie de reikwijdte van de inflatie het eerst begreep en zijn
papiergeld het snelst weer kwijt was. De werknemers zetten hun loon zo snel mogelijk
om in levensmiddelen; de kleine bezitter loste zijn schulden af en kocht onroerend
goed. Sommige industriëlen bouwden schuldenpyramides op en kochten schijnbaar
lukraak de concurrentie op. Diegene die geen schulden had gehad, ze ook niet wilde
aangaan, maar als een oppassend huisvader zijn spaarcentjes had belegd, iedereen,
die zich volgens de code van de negentiende-eeuwse liberale moraal gedroeg, werd
daarvoor met het verlies van vrijwel zijn gehele vermogen gestraft:
Het meest spaarzame, nijvere en intellectuele deel der bevolking werd
hierdoor getroffen en velen werden, geheel buiten hun schuld, tot
49
volslagen armoede gebracht .
In het betalingsverkeer namen dollars en guldens de plaats in van de mark. Voor
het overige degenereerde de economie tot haar oervorm, de ruilhandel. Omdat de
buitensporige inflatie het hele leven beheerste en beproefde normen en waarden
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erdoor werden aangevreten, werd het buurland door morele desintegratie geplaagd.
Via de speculatie in de papiermark ontaardden ook elders in Europa, niet het minst
in Nederland, grote groepen mensen tot hongerige geldwolven, wier leven door de
dagelijkse razende beweging van het geld in beslag genomen werd.
Toen de mark nog één-biljoenste van haar vooroorlogse waarde behouden had,
dreigde de Duitse economie volledig tot stilstand te komen. De bevolking kon het
gereken niet meer aan. Bovendien had niemand meer voordeel bij de
geldontwaarding, noch de regering, noch de industriëlen, noch de werknemers. Ook
op buitenlands-politieke gronden moest het nieuwe kabinet-Stresemann snel iets
doen. De Franse bezettingsautoriteiten bereidden de oprichting van een nieuwe
circulatiebank voor, een eerste stap in de richting van een monetaire formalisering
50
van de bezetting en van een afscheiding van het Ruhrgebied . Om deze reden
voerde het kabinet een nieuwe munt in, de rentenmark. Stresemann benoemde
bovendien een nieuwe functionaris, een commissaris voor het geldwezen
(‘Reichwährungskommissar’), die ertoe was voorbestemd om von Havenstein op
te volgen als president van de Reichsbank. Die commissaris, niet meer dan een
man met één telefoon, één bureau en één secretaresse, was dr. Hjalmar Schacht,
een 47-jarige bankier met politieke belangstelling, die in 1918 mede-oprichter was
geweest van de Deutsche Demokratische Partei van Walther Rathenau, de enige
partij die zich beschouwde als de ideologische erfgenaam van het
51
negentiende-eeuwse vooruitstrevende liberalisme . In afwachting van het overlijden
van de president van de Reichsbank, hield Schacht zich voornamelijk bezig met de
oprichting van een nieuwe centrale bank, de ‘Goldnotenbank’, die op basis van een
in het buitenland ondergebrachte goudvoorraad in Duitsland bankbiljetten in pond
sterling zou uitgeven.
Op zoek naar goud, dat hij toch ergens moest zien te lenen, zocht Schacht voor
de eerste maal sinds 1920 weer contact met Vissering, in de hoop dat deze tussen
52
Schacht en de rijke Bank of England zou willen bemiddelen . Nadat hij het ambt
van president van de Reichsbank had aanvaard, reisde hij op 11 januari 1924 via
Amsterdam naar Londen. Zowel Montagu Norman, de president van de Bank of
England, als Vissering ondersteunden Schachts initiatief en waren bereid hem goud
ter beschikking te stellen. Diens nieuwe bank werd opgericht en de bankbiljetten
53
werden gedrukt . Maar het nieuwe bankpapier werd nooit in circulatie gebracht.
Het was niet meer nodig, omdat Amerika, dat zich na de conferentie van Brussel
niet meer met de Europese politiek had willen bemoeien, uit zijn politieke winterslaap
ontwaakt was en direct tussenbeide kwam.
Toen de inflatie haar hoogtepunt had bereikt, had president Coolidge besloten,
dat de kwestie van de herstelbetalingen uit de handen van de geallieerde politici
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moest worden genomen. Onder voorzitterschap van Charles G. Dawes zou een
select gezelschap financiële deskundigen, waar Schacht deel van zou uitmaken,
54
hierover meer praktische voorstellen moeten doen . Vanwege het politieke
engagement van de Verenigde Staten zouden de andere geallieerden, Frankrijk in
de eerste plaats, deze voorstellen hoe dan ook moeten accepteren. In haar poging
tot depolitisering van het probleem paste het, dat de Dawescommissie zich er in
haar in april 1924 gepubliceerde rapport niet over uit wilde laten, hoeveel Duitsland
schuldig was of hoelang het zou hebben te betalen. Haar eerste zorg was, dat de
Duitse economie in staat moest worden gesteld om het op korte termijn benodigde
bedrag, dat zou stijgen tot 2,5 miljard RM in 1928-1929, te kunnen opbrengen. Een
herstel van de economische en fiscale eenheid, dat wil zeggen de opheffing van de
Franse bezetting van het Ruhrgebied, was daarvoor een conditio sine qua non. De
tweede eis die de commissie stelde was dat de nieuwe som niet door geldschepping,
het laten draaien van de bankbiljettenpers, mocht worden bijeengebracht, maar
door de heffing van extra belastingen op spoorwegvervoer, tabak, gedistilleerd, bier
en suiker. De opbrengst hiervan werd als zekerheid verpand aan een in Parijs
gevestigde commission des réparations. Om erop te kunnen vertrouwen, dat de
belasting op het spoorwegvervoer voldoende op zou leveren, werd het
staatsspoorwegbedrijf omgevormd tot een naamloze vennootschap met een raad
van commissarissen waarin geallieerde vertegenwoordigers een meerderheid
bezaten.
Om te vermijden dat de regering de centrale bank zou kunnen misbruiken, werd
de Reichsbank nog grondiger gereorganiseerd dan de Reichsbahn. Niet het kabinet,
maar een algemene raad (Generalrat), die uit zeven Duitse en zeven buitenlandse
bankiers zou bestaan, zou de president en de directeuren van de bank kiezen en
toezicht houden op de algemene bankpolitiek. De Generalrat zou ook een nieuwe
functionaris benoemen, de ‘Kommissar für die Notenausgabe’. Deze buitenlandse
functionaris zou controleren of de Reichsbank zich hield aan de dekkingsbepalingen,
dat wil zeggen of de mark in voldoende mate door goud was gedekt. Deze
commissaris, die kantoor zou houden aan de centrale bank, zou ook optreden als
de feitelijke vertegenwoordiger van de buitenlanders in de Generalrat, die maar af
en toe in Berlijn zouden verblijven. Alle in Berlijn aanwezige controle-ambtenaren
zouden worden verenigd in een algemeen coördinerend lichaam, de general
co-ordinating board, die onder voorzitterschap zou staan van een agent general for
the reparation payments. De laatste zou ook controle moet uitoefenen op de
financiële politiek van de regering, opdat zij niet een nieuw bankroet zou kunnen
veroorzaken. Alleen wanneer het kabinet-Marx bereid was al deze voorwaarden,
die de Duitse soevereiniteit zouden inperken, aan te nemen, zou een internationaal
bankconsortium een Duitse staatslening van 800 miljoen GM bij het publiek
onderbrengen. De opbrengst daarvan zou grotendeels dienen
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als deviezenvoorraad van de centrale bank en voor een kleiner deel worden gebruikt
55
voor herstelbetalingen .
Voor de precieze bepalingen van het Dawesplan of de technische uitwerking
daarvan interesseerde de publieke opinie zich in de zomer van 1924 niet. Behalve
in Frankrijk, waar men het bankroet van de Ruhrbezetting betreurde, beschouwde
de openbare mening in West-Europa, Duitsland inbegrepen, de als a-politiek
opgevatte ‘nieuwe zakelijkheid’ van de commissie en haar voorstellen als een
voorbode van herstel van de Duitse soevereiniteit, van een einde van de monetaire
chaos en van een wederopleving van de internationale handel. Ook de implicaties
van de depolitisering van de herstelbetalingen werden door de publieke opinie
ingezien. Duidelijk was het, dat de structurele fout van het verdrag van Versailles,
te weten de halfslachtigheid van een politiek die noch was gericht op een totale
Duitse nederlaag noch op een erkenning van de Duitse positie als Europese
grootmacht, nu kon worden goedgemaakt. Het Dawesplan betekende dan ook niet
alleen een verzakelijking van het vraagstuk van de herstelbetalingen, maar ook de
plaatsing van dit probleem in een nieuwe context, die van compromisbereidheid en
56
afruil van belangen .
Norman, de president van de Bank of England, overdreef dus niet, toen hij aan
57
Vissering schreef, dat ‘the chief hope of Europe lies in the adoption of the report’ ,
maar vertolkte hiermee een gevoel dat hij met miljoenen anderen deelde. Dat neemt
niet weg dat hij ook persoonlijk zijn ziel en zaligheid met het plan had verbonden.
Als ‘ideoloog’ van het uitgelezen gezelschap bankpresidenten meende hij dat de
belangrijkste taak van de twintigste eeuw, de economische en financiële organisatie
van de wereld, enkel en alleen door henzelf, onafhankelijk van de politiek en het
58
particuliere bankwezen, kon worden volbracht . De terugkeer naar de gouden
standaard was hun panacee, want deze symboliseerde de dagen van voor de
wereldoorlog, toen - in de woorden van A.J.P. Taylor - ‘capitalist economics and
59
Christian morals had supposedly worked without a flaw’ .
De bevolking, althans de burgerij, was daarvan volkomen overtuigd. Dat bleek in
augustus 1924 bij de emissie van de Daweslening, wel de betrouwbaarste
graadmeter van het collectieve enthousiasme. Van de benodigde 800 miljoen GM
bracht Wall Street er 400 bij elkaar, en dat tijdens een openbare inschrijving die
slechts 12 minuten duurde. Ook in Nederland, dat als geen ander buurland getroffen
was geweest door de neergang van het achterland, leefde het gevoel zeer sterk,
dat nu dan toch betere tijden zouden aanbreken. In Amsterdam werd dan ook
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voor 40 miljoen GM ingeschreven op de Daweslening, niet veel minder dan in Parijs
of Zürich. De behoefte aan een terugkeer naar het verleden bleek ook uit de
persoonlijke populariteit van de presidenten van circulatiebanken. Als herauten van
de herleving van de vooroorlogse verhoudingen verkregen zij de status van
bijna-heiligen, die zelfs onbereikbaar was voor de politici die voor hun volkeren een
wereldoorlog hadden gewonnen. Brieven van gewone burgers die hun advies (en
meestal ook hun financiële hulp) vroegen, ontvingen zij met tientallen gelijk. Zelfs
tegen pogingen van de industrie om hun imago commercieel te exploiteren hebben
zij zich moeten verzetten. Zo benaderde een Duitse fabrikant Schacht, een stugge
roker, met het verzoek of hij ‘Die Hjalmar-Schacht-Zigarre’ (merk: President) op de
60
markt mocht brengen . Zij, de presidenten van de circulatiebanken, hadden het
politieke lichaam dat door politici was besmet weer gezond gemaakt en teruggevoerd
naar de paradijselijke staat van de belle époque. Daar was het publiek hen dankbaar
voor. Deze algemene voorliefde voor monetaire stabiliteit, de gouden standaard en
de profeten daarvan was een facet van een conservatieve herleving van
negentiende-eeuwse liberale deugden als voorzichtigheid, respect en fatsoen.
De terugkeer van de oude waarden was niet alleen een reactie op het gedrag
van de jongeren, die zich op het ritme van de Charleston behaagziek koesterden
in een nieuwe sexuele moraal, of op een culturele elite, die de opkomst van de door
de burgerij evenzeer verfoeilijkte massacultuur met gejuich begroette, maar het was
in de eerste plaats een reactie op de almacht van techniek en economie en de
mechanisering van het leven na de oorlog. De afkeer van het heden ten gunste van
het verleden was een terugtocht naar de geestelijke muizeholletjes waar de burgerij
in de jaren van oorlog, revolutie en inflatie was uitgezweept. Juist Nederland, waar
de zuilen zich getuige de eindeloze debatten over bioscoopgevaar, voetballen op
zondag, lijkverassing en naaktzwemmen met hartstocht verzetten tegen de
oprukkende massacultuur, was volgens Couperus ‘het Vaderland, waar de gewichtige
Gulden de standaard is, die staat als een paal boven water’. Misschien in nog wel
sterkere mate dan in de omliggende landen werden bij ons waardevastheid van het
geld en christelijke moraal met elkaar verbonden, wat overigens ook het verzet
tegen de devaluatie in het volgende decennium verklaart.
Evenals in het buitenland fungeerde de met Amerika, het land van de auto, de
bioscoop, de jazz en de moderne dans, geassocieerde mechanisering van de
maatschappij, die Musil beschreef in zijn overbekende passage over het verkeer in
61
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de metropool en Döblin personifieerde in de grote hoer Babylon , als bewijs van
de ondergang van de vooroorlogse maatschappij en van haar zekerheden, waar
het naoorlogse leven behalve een cultus van de chaos en het lawaai niets
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tegenover stelde. Uit de emissie van de Daweslening bleek anderzijds dat de
Verenigde Staten ook de geldschieters waren van de bewoners van de oude wereld
die verlangden naar een terugkeer van het verleden.
Nadat de aanbevelingen van de Dawescommissie zonder uitzondering door de
politici waren aanvaard, werd het tijd de controlemachinerie, die zou waken over
de Duitse goede trouw, op te bouwen. Schacht, die samen met de Engelse bankier
Kindersley de Reichsbank zou reorganiseren, stelde in deze samenhang Vissering
63
de vraag of hij een Nederlander wist, die als commissaris zou kunnen fungeren .
Vissering was er zich terdege van bewust, dat Bruins nog steeds naar het
buitenland wilde. Van zijn internationale reputatie en belangstelling had deze in
1923 nog eens blijk gegeven door zijn werk voor de Volkenbond op het gebied van
64
de dubbele belastingheffing . In datzelfde jaar had het zelfs weinig gescheeld, of
Bruins was inderdaad uit Holland weggegaan en wel om in Batavia directeur (en
later president) te worden van de Javasche Bank, de Indische zuster van de
Nederlandsche Bank. Vanwege de zwakke gezondheid van een van zijn kinderen
65
en om financiële redenen was hij ten slotte toch niet gegaan . Bij de Javasche Bank
was men daar overigens niet zo rouwig om geweest, omdat men zich in die kring
enigszins had verbaasd over het feit dat Bruins kort tevoren zijn eerste eredoctoraat
in de handelswetenschappen had verleend aan degene, die letterlijk de eerste steen
van de Handels-Hoogeschool had gelegd, de ertshandelaar en mijnbezitter A.G.
66
Kröller (Wm. H. Müller & Co.) . Bruins' plaats in Indië was toen ingenomen door de
thesaurier-generaal van financiën, mr. L.J.A. Trip. Overigens had Bruins ook de
67
opvolging van Trip afgewezen omdat hij het salaris (ƒ6.800, - per jaar) te laag vond .
Zijn belangstelling voor Duitsland had hij in januari 1924 in kleine, maar invloedrijke
kring onderstreept door zijn deelname aan een internationale actie van prominente
zakenlieden, diplomaten en politici ten behoeve van de hongerlijders in het buurland.
Het doel van deze Amerikaans-Europese actie was weliswaar filantropisch, maar
de organisatoren hoopten ook, dat publieke aandacht voor de Duitse hongersnood
de publieke opinie ontvankelijker zou maken voor de voorstellen van de
68
Dawescommissie . Of niet alleen Vissering, maar ook Schacht wist hoe Bruins over
Duitsland en het Dawesplan dacht, is niet bekend. Zeker is wel, dat Schacht het
met Visserings keuze eens was. Hij kon natuurlijk ook moeilijk anders.
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IV Bruins tussen Schacht en Parker Gilbert
Zijn doel, een internationale carrière, had Bruins nu bereikt. Het was hem gelukt
dankzij zijn kennis van internationale financiën en zijn kwaliteiten als leidinggevende
administrateur. Of andere kanten van zijn persoon - een zekere eerzucht, een gebrek
aan praktische bancaire ervaring en een afkeer van categorisch optreden, die
gemakkelijk kon worden verward met zwakte van karakter - hem in Berlijn werkelijk
parten zouden spelen, zou worden bepaald door de werkelijke inhoud van zijn functie
en door zijn tegenspelers, Hjalmar Schacht en Seymour Parker Gilbert.
Als commissaris voor de bankbiljettenuitgifte was Bruins formeel belast met de
controle van de goud- en deviezenvoorraad van de Reichsbank. Hij zou er voor
moeten waken, dat de centrale bank zich niet schuldig maakte aan financiële
manipulaties, die een nieuwe inflatie zouden kunnen veroorzaken. Hij diende dan
ook te rapporteren over de stand van goudvoorraad en deviezenreserve, zodat de
internationale bankwereld, die met behulp van kredieten aan Duitsland de tekorten
op de betalingsbalans van dat land en het (internationale) economische herstel
financierde, zich ervan kon overtuigen dat de stabiliteit van de munt werd
gehandhaafd en Duitsland een eerste klas debiteur bleef. Als controleur, rapporteuren
mede-ondertekenaar van de bankbiljetten stond Bruins borg voor de Duitse
kredietwaardigheid, die de zwakste schakel was van een keten van internationale
schulden en betalingen, waarbij Amerika leende aan Duitsland, Duitsland betaalde
aan Engeland en Frankrijk, en deze landen met die herstelbetalingen hun
oorlogsschulden aan de Verenigde Staten aflosten. Dankzij de medewerking van
de Reichsbank wist Bruins zich te doen gelden. Hij genoot het recht de
directievergaderingen bij te wonen. Als hij daarom vroeg, werden hem alle belangrijke
stukken getoond. De kennis die hij daaraan ontleende, publiceerde hij niet in zijn
kwartaalrapporten, waarin hij zich beperkte tot een even objectieve als gedetailleerde
opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen op financieel en economisch gebied.
Wel gaf hij die wetenschap schriftelijk door aan de Amerikaanse vertegenwoordiger
in de Generalrat, Gates W. McGarrah, en aan agent general Parker Gilbert.
Uiting aan zijn kritiek gaf hij vrijwel uitsluitend in persoonlijke gesprekken met
president Schacht. Deze was er al kort na zijn benoeming in geslaagd de steun te
krijgen van Vissering en Montagu Norman. Bovendien was het hem gelukt de nieuwe
munt stabiel te houden en de indruk te wekken, alsof hij ook de geestelijke vader
van de munthervorming was, wat niet helemaal in overeenstemming met de waarheid
69
was . Als lid van de Dawescommissie ten slotte had Schacht de Duitse belangen
met verve en met succes verdedigd. Dankzij deze reeks van overwinningen had
Schacht, wiens benoeming binnen de Reichsbank aanvankelijk als een
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politieke zet was beschouwd, geen tegenkanting meer te vrezen. Integendeel, de
centrale bank, die door Schacht autocratisch werd bestuurd, stond aaneengesloten
tegenover Bruins en de Generalrat. Voor zijn successen werd Schacht des te luider
toegejuicht omdat hij zijn taak niet opvatte als zijn voorganger von Havenstein meer het prototype van de zwijgzame en pijnlijk loyale Pruisische ambtenaar - maar
als een publieke functie. Aan informatie over de Reichsbankpolitiek bestond na de
inflatieperiode onmiskenbaar meer behoefte dan voor de oorlog. Het grote publiek
vroeg een bankpresident die tegelijkertijd zelfbewust en toegankelijk was en Schacht
voldeed maar al te graag aan die wens. Hij sprak zo vaak in het openbaar en met
journalisten dat hij zijn politieke ambities verried. IJdelheid en een overmaat aan
zelfverzekerdheid waren daaraan niet vreemd. Toen hij in 1929 tijdens een
internationale conferentie als voorbeeld van de lage Duitse levensstandaard erop
wees, dat hij zijn eigen pak had moeten laten keren en de volgende dag opmerkte
dat hij als eigenaar van een landgoed alles van agrarische kwesties wist, kon de
Engelse gedelegeerde het dan ook niet nalaten te zeggen, dat hij in Schachts geval
eerst een nieuw pak had gekocht. Schacht zelf typeerde zo weinig subtiel, dat hij
zijn slachtoffers gewond achter liet, zoals bijvoorbeeld dr. H. Luther, van wie Schacht
op de vraag of Luther diplomaat was, had gezegd dat deze voorzover hem bekend
70
alleen ambassadeur in Washington was .
Deze eigenschap, die Bruins in een gesprek met Norman voorzichtig omschreef
als Schachts ‘vele spreken’ sprong des te meer in het oog, omdat Schacht zelf zeer
gevoelig was voor kritiek. Qua verbale robuustheid, egocentrisme en geldingsdrang
deed Schacht Bruins nog wel het meeste denken aan het type zakenman dat tijdens
de jaren twintig de internationale bankwereld veroverde, dat van de Amerikaanse
self-made man. In deze interpretatie lag besloten, dat de wat weifelend optredende
Nederlandse hoogleraar, die zich ervan bewust was dat hij zijn taak niet uit kon
voeren zonder een persoonlijk goede verhouding met Schacht, zich verzoende met
het gevoel dat hij zich terughoudend moest opstellen.
Bruins' tweede tegenspeler was de agent general for the reparation payments,
S. Parker Gilbert. Tegenspeler is eigenlijk niet het juiste woord. Formeel was Gilbert
als voorzitter van de coördinerende raad van controleurs Bruins' superieur. Daar
stond tegenover, dat Gilbert de interne aangelegenheden van de Reichsbank veel
minder goed kende dan Bruins en voor een juist beeld van de Duitse financiële
politiek dus afhankelijk was van Bruins. Typisch Amerikaans aan de jonge, ijverige
en serieuze Gilbert was niet alleen het tempo van zijn carrière - al voor zijn dertigste
was deze man ‘of unlimited possibilities’ [Norman] tweede man geweest op het
ministerie van financiën - maar ook zijn onpolitieke standpunt in Europese conflicten
en zijn neiging die eerder met gezond verstand dan met kennis van zaken te willen
beslechten. In de ogen van Montagu Norman was Gilbert, wanneer men hem met
Bruins vergeleek, behept met een zeker naïef
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provincialisme, een bepaald gebrek aan besef voor de complexiteit van de Europese
71
verhoudingen .
Maar deze karakterisering zegt misschien meer over de gemengde gevoelens,
waarmee Europeanen als Norman en ook Bruins, aankeken tegen Gilberts
controle-apparaat dan over de aard van Gilbert. ‘The Dawes machine’, zo schreef
Norman aan zijn moeder, ‘while nominally and in form international, is in practice
dominated by Americans’. Norman realiseerde zich evenals Bruins maar al te goed
dat het verarmde Europa na 1918 het ‘promised land’ van de Verenigde Staten was
72
geworden, ‘to be possessed without even competition’ . Alhoewel de
bankpresidenten de Europese economie in de mal van de gouden standaard hadden
gegoten, autonoom leken en in interne politieke debatten machtiger bleken dan
ministers van financiën, was hun heerschappij over de binnenlandse en internationale
monetaire verhoudingen en hun samenwerking gebaseerd op een economisch
systeem dat functioneerde bij de gratie van de Amerikaanse kapitaalexport. Parker
Gilbert vertegenwoordigde het Amerikaanse bankwezen. Daar moest Bruins rekening
mee houden. Een conflict met Parker Gilbert kon Bruins zich dan ook evenmin
veroorloven als een meningsverschil met Schacht. Hij had geen andere keus dan
zijn hand niet te overspelen en te zorgen, dat hij in ieders ogen een loyale partner
bleef. Maar zolang Amerika Duitsland in financieel opzicht niet in de steek liet en
Schacht en het kabinet zich aan de bepalingen van het Dawesplan hielden, was
Bruins' positie wel delicaat maar niet onhoudbaar.
Die periode van betrekkelijke rust, waarin Bruins zich kon inwerken in de
belangrijkste problemen, heeft niet erg lang geduurd. Eind december 1925 maakte
Schacht voor het eerst een reis naar de Verenigde Staten, waar hij tot zijn
tevredenheid kon vaststellen dat niemand die daar tot de financiële elite behoorde,
geloofde dat Duitsland op de wat langere duur 2 of 2,5 miljard RM aan jaarlijkse
herstelbetalingen zou kunnen voldoen. Hieruit trok Schacht de conclusie dat het
Dawesplan ook volgens de Amerikanen slechts een tijdelijke regeling, een
73
provisorium, zou zijn . Hij concludeerde daaruit ook dat gerichte, tactische oppositie
van zijn kant tegen het plan succes zou kunnen hebben en dat hij in dat geval niet
alleen de geschiedenis zou ingaan als de redder en de garant van de mark, maar
ook als de eerste succesvolle bestrijder van de herstelbetalingen. Nadat zijn eerste
sondering in deze richting bij Norman van de Bank of England in mei 1926 was
74
mislukt , realiseerde Schacht (die tot dan toe de Duits-Amerikaanse samenwerking
had belichaamd) zich, dat hij uitsluitend door druk uit te oefenen op Parker Gilbert,
en via hem op de andere Amerikanen, Wall Street rijp kon maken voor een herziening
van het Dawesplan. Dit impliceerde dat hij Bruins nodig had, omdat deze veel contact
had met Gilbert en diens voornaamste bron
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was wat de bankpolitiek betrof. Daarom nam Schacht Bruins vanaf de zomer van
1926 in vertrouwen en maakte hij hem deelgenoot van zijn gevoelens en zijn
strevingen. Voor het vertrouwen dat Schacht hem schonk was Bruins hem
75
dankbaar .
Bij zijn herzieningsstreven maakte Schacht dankbaar gebruik van het feit dat de
Reichsbank volgens het Dawesplan een functie had bij de overdracht van de
herstelbetalingen. In het rapport was namelijk een strikte scheiding gemaakt tussen
de inzameling van de te betalen gelden uit de belastingopbrengsten, de ‘Aufbringung’
76
en de betalingen zelf, de ‘Transfer’ . De verantwoordelijkheid van de Duitse regering
voor de herstelbetalingen eindigde op het moment dat het ministerie van financiën
de som in marken had gestort op een rekening van de agent general bij de
circulatiebank. Parker Gilbert kocht dan deviezen bij de Reichsbank en maakte deze
over naar Engeland en Frankrijk. Hij mocht deze deviezen echter alleen dan kopen,
als hij daarmee de bank niet hinderde in haar wettelijke plicht de mark voor 40% in
goud en deviezen te dekken. Zodoende had Schacht de mogelijkheid de transfer
te bemoeilijken, als hij er voor zorgde dat de Reichsbank niet te veel deviezen bezat.
Door middel van een restrictief deviezenaankoopbeleid of door de buitenlandse
kredietverlening af te remmen (waardoor er op de Berlijnse markt minder deviezen
werden aangeboden) kon Schacht de deviezenvoorraad van de Reichsbank
verminderen en de indruk wekken, dat de transfer ten koste ging van de monetaire
stabiliteit. Toen Schacht in de loop van 1927 met behulp van deze technische
handigheden - die de leden van de Generalrat niet ontgingen - de druk op de agent
77
general opvoerde , had hij Bruins harder nodig dan ooit.
Zo fungeerde Bruins als intermediair tussen Schacht en Gilbert in een ondershands
conflict om de herziening van het Dawesplan, waarvan in alle details alleen enkele
andere leden van het controle-apparaat, een handjevol politici in Berlijn en de
presidenten van de belangrijkste circulatiebanken op de hoogte waren. Via
verschillende etappes, die de lezer aan de hand van deze selectie uit Bruins'
dagboeken kan volgen, kwam het twee jaar later, in de zomer van 1929, te Parijs wederom in aanwezigheid van Schacht - tot een nieuwe regeling van de
herstelbetalingen, het Youngplan, dat werd beschouwd als het verlossende laatste
woord over een kwestie, die meer dan tien jaar de internationale betrekkingen had
medebepaald.

V Het einde van de herstelbetalingen
Dit tweede plan, waarvan Schacht had gehoopt dat het een eerste bekroning zou
vormen van een lange en schitterende politieke carrière, werd voor hem een per-

75
76
77

Zie onder, 31 mei 1926.
Zie noot 55.
Houwink ten Cate, ‘Reichsbankpräsident dr. Hjalmar Schacht’, 186 vlg.

Nederlandse historische bronnen 8

27
soonlijke desillusie, omdat de geallieerden tot veel minder concessies bereid bleken
dan gedacht. Het Youngplan, dat werd aangeprezen als de liquidatie van de
financiële erfenis van de eerste wereldoorlog, als een Dawesplan in het kwadraat,
voorzag wel in de ontruiming van het Rijnland door de Franse troepen en in de
opheffing van de buitenlandse controles, inclusief die van Parker Gilbert en Bruins,
maar niet in een sterke daling van de jaarlijkse herstelbetalingen, laat staan in de
totale afschaffing daarvan. Betaald moest er worden, en wel jaarlijks 2 miljard RM,
circa 5% van het Duitse bruto nationaal inkomen. Van een zware belasting van de
Duitse economie kon dus niet worden gesproken, tenminste zolang de ontwikkeling
van de export en die van de handelsbalans niet teleurstelden en voldoende deviezen
werden verdiend.
Niettemin stelde het nieuwe plan niet alleen Schacht teleur maar ook het
aanzienlijke conservatieve deel van de Duitse bevolking. De politieke optiek van
deze groepen werd nog meer dan elders in Europa gekenmerkt door een nostalgisch
verlangen naar de idyllische periode van het keizerrijk, naar een sterke,
ongecompliceerde maatschappelijke ordening en naar een besluitvaardige, autoritaire
78
orde . In de herfst van 1929 werd de heersende blinde teleurstelling over het heden
voor het eerst doelbewust geëxploiteerd door de zogenaamde nationale oppositie
tegen het Youngplan, een gelegenheidsverbond van de wilhelminische DNVP van
Alfred Hugenberg, het pangermanistische Alldeutscher Verband, het
oudstrijderslegioen Stahlhelm en de op het nationale vlak volslagen onbekende
politicus van bierkelder formaat Adolf Hitler. In een door haar opgeklopte sfeer van
terugkerend zelfbewustzijn streefde deze oppositie er naar het Youngplan - in haar
ogen een verderfelijk instrument ter vereeuwiging van de slavernij van het Duitse
volk - in de rijksdag te laten sneuvelen. In deze opzet mislukte zij ternauwernood.
79
Maar dankzij haar campagne werd Hitler een politicus van nationale faam .
Bovendien slaagde zij er in Schacht dermate te imponeren, dat deze zich bij nader
inzien niet meer kon verenigen met het plan dat hij in Parijs zelf had ondertekend.
Op de dag dat vaststond, dat het parlement het Youngplan met een bijzonder krappe
meerderheid zou goedkeuren, trad hij af. Een grote invloed op het door
nationalistische stemmingmakerij al grondig bedorven politieke klimaat had het
vrijwillige vertrek van Schacht niet. Wel was het schadelijk voor de cohesie binnen
de hopeloos verdeelde regeringscoalitie, die kort daarna uiteenviel door
meningsverschillen over de financiële politiek.
De volgende kanselier was de katholieke politicus dr. H. Brüning, meer een
80
bestuurder met een sterk ontwikkeld normbesef dan een tactisch onderhandelaar .
Ten aanzien van de herstelbetalingen was zijn politiek nog revisionistischer dan die
van Schacht. Brüning streefde niet naar een verlaging van de jaarlijkse sommen
81
maar naar hun ‘völlige treichung’ . De hetze van de nationaal-socia-
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listische partij tegen het Youngplan kwam hem daarbij niet ongelegen. Dat zelfde
gold, zij het in wat mindere mate, voor de economische crisis die door hem in het
82
buitenland als politiek drukmiddel werd ingezet . Van doorslaggevender belang
dan Brünings politiek was evenwel dat de crisis catastrofale gevolgen had voor de
keten van internationale politieke en commerciële kredieten en schulden waarop
de bloei van Weimar gebaseerd was geweest.
Het gevaar dat Duitsland liep, was niet dat het per jaar 2 miljard RM moest betalen,
maar dat het 25 miljard RM kredieten had opgenomen in het buitenland, die ten
dele ieder moment konden worden ingetrokken. Na de crash van oktober 1929
werden alle effecten, dus ook de Duitse, in New York volkomen onverkoopbaar. De
vraag was toen nog slechts, hoe vaak het internationale bankwezen de korte termijn
kredieten aan Duitsland nog zou verlengen en wanneer zij hun geld uit Europa
zouden terugtrekken, waarmee, zoals Stresemann het plastisch had geformuleerd,
83
‘der Bankerott da’ zou zijn. Wezenlijk geschokt werd het vertrouwen in Duitsland
pas toen de NSDAP in september 1930 haar eerste grote verkiezingswinst behaalde.
Hierdoor kwam aan het licht dat eigenlijk niemand meer kon voorspellen, welke
wending de gebeurtenissen zouden nemen. Onvermijdelijk werd een Duitse crisis
in mei 1931, toen de Weense Creditanstalt in haar jaarverslag een gevoelig verlies
bekend moest maken. De daaropvolgende ‘run’ op de banken was het sein voor
allen om alle kredieten in te trekken. De Middeneuropese vermogensbezitters
herinnerden zich toen prompt, hoe zij tijdens de inflatieperiode hadden moeten
bloeden door het toedoen van hun regeringen; zij brachten hun tegoeden nog sneller
naar het buitenland dan het buitenland zijn gelden kon terugtrekken. Door een
bijzonder ongelukkig getimed nieuw herstelbetalingsoffensief van Brüning werd de
paniekerige kapitaalvlucht nog aangewakkerd, want de kanselier zei expliciet dat
Duitsland wel wilde betalen, maar dat de laatste krachten en reserves van de
bevolking waren uitgeput: ‘Die Grenze dessen, was wir unserem Volke an
84
Entbehrungen aufzuerlegen vermögen, ist erreicht!’ . Wat Stresemann jaren daarvoor
had voorspeld, namelijk dat een aankondiging van de staking van de
herstelbetalingen zou leiden tot het intrekken van de Amerikaanse kredieten,
gebeurde inderdaad.
De penibele situatie werd daarna nog verergerd door krantenberichten over de
verliezen van het textielconcern Nordwolle, waarvan de directie via de in Nederland
85
gevestigde dochtermaatschappij Ultramare in katoen had gespeculeerd . Hierdoor
nam het vertrouwen in Duitsland verder af en namen de binnen- en buitenlandse
kapitaalvlucht toe. Nadat de Reichsbank voor honderden miljoenen goud en deviezen
had moeten verkopen om de koers van de mark op peil te houden, waardoor het
dekkingspercentage terugliep tot een fractie boven de minimale dekking van 40%,
greep de Amerikaanse president Hoover op 20 juli 1931 in en
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bevroor hij alle politieke schulden voor de loop van een jaar . Dit moratorium was
het keerpunt. Nadien geloofde niemand meer dat Duitsland nog één pfennig zou
(kunnen) betalen. Het formele einde van de herstelbetalingen kwam een jaar later,
in juli 1932, tijdens de conferentie van Lausanne. Het was het laatste buitenlandse
succes van de politici van Weimar.

VI Terug in Nederland
De agent general had in mei 1930 Berlijn verlaten als nieuwe vennoot van J.P.
Morgan & Co. Dat bleef hij totdat hij in 1938 - nauwelijks van middelbare leeftijd overleed. Bruins maakte de overstap naar het particuliere bankwezen niet,
integendeel, hij had grote moeite om na zijn terugkeer naar Nederland in mei 1930
een passende werkkring te vinden. Voor de schaarse functies die er te vergeven
waren, was hij overgekwalificeerd en te duur. Er bleef hem dan ook weinig anders
over dan te wachten op het terugtreden van Vissering, wiens gezondheid al enige
tijd te wensen overliet. Qua internationale relaties overtrof Bruins zijn enige
concurrent voor het presidentschap, Trip van de Javasche Bank, en qua
bekwaamheid deed hij niet voor deze onder, zo meende zelfs de hyperkritische
Nederlandsche Bank-commissaris Ernst Heldring. Trip had bovendien zijn katholieke
geloof, dat werd beschouwd als een voedingsbodem van protectionistische
87
sympathieën, tegen. Wel miste Bruins in Heldrings ogen Trips vastheid van karakter .
Ook het oordeel van andere commissarissen viel ten gunste van Trip uit. De
invloedrijke koopman mr. S.P. van Eeghen noemde Bruins zelfs ‘een intrigant die
88
alleen maar aan zichzelf denkt’ . Omdat de president en de directie ook al liever
Trip zagen dan Bruins, was het pleit toen het er in september 1931 werkelijk om
spande, al snel beslist. Ook de eervolle benoeming van Bruins tot adviseur van de
Oostenrijkse nationale bank kon daar niets aan veranderen. Maar dat Bruins niet
89
eens als tweede op de voordracht van commissarissen werd geplaatst , wreef het
zout wel diep in de wond. Hij bleef ambteloos burger.
Ook Schacht bleef dat. Kort na zijn vrijwillige ontslag begon hij aan zijn tweede
boek, Das Ende der Reparationen, waarin hij zich met omhaal van woorden
rechtvaardigde voor zijn ondertekening van het Youngplan én voor zijn aftreden
toen het plan was aangenomen. De ‘marxistische’ politici van de republiek
beschuldigde hij zonder omwegen van bedrog, en dit alles in een politiek jargon
(‘Kulturvolk’, ‘Zinsenknechtschaft’ etc.) dat sterk deed denken aan de perscampagnes
van de zogenaamde nationale oppositie. In de slotregels van deze apologie liep
Schacht vooruit op zijn tred in het nationaal-socialistische gelid: daar
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heette het dat degene die de herstelbetalingen niet bestreed, zondigde tegen zijn
90
eigen volk en krachten zou losmaken die onbeheersbaar zouden zijn . Kort voordat
hij deze zin had opgeschreven, had Schacht die krachten in eigen persoon ontmoet,
eerst Göring en in januari 1931 ook Hitler en Goebbels - waarbij de atmosfeer van
91
het gesprek hem aangenaam getroffen had . Naar eigen zeggen zette Schacht zich
92
sindsdien in voor deelname van de NSDAP aan de regering . Achter de coulissen
streefde hij naar een matiging van de nationaal-socialistische ideeën over economie,
93
opdat de NSDAP in industriële ogen een acceptabel politiek alternatief zou worden .
Hij beleed zijn nieuwe geloof ook in het openbaar. Bij de eerste gelegenheid waarop
Hugenberg en Hitler zich gezamenlijk presenteerden, het ‘Harzburger Front’ van
oktober 1931, voerde Schacht naar eigen zeggen ‘als wetenschapper zonder politieke
binding’ het woord. Hij zei te hopen, dat de nationale storm die door Duitsland
woedde niet zou gaan liggen, totdat deze de weg naar zelfbewustzijn en succes
94
had vrijgemaakt’ .
Voor zijn werk ten bate van de partij werd Schacht binnen zes weken na de
‘Machtergreifung’ beloond. In triomf keerde hij terug naar de Reichsbank. Een jaar
later volgde zelfs zijn benoeming tot minister van economische zaken, waardoor hij
de feitelijke alleenheerser werd over de economische politiek inclusief de
buitenlandse handelspolitiek, die hij onder meer door een stelsel van bilaterale
handels- en verrekeningsverdragen manipuleerde terwille van de herbewapening.
Hoe sterk zijn positie was geworden, bleek wel uit het feit dat Hitler in 1937
persoonlijk bemiddelde in zijn slepende competentieconflict met Göring, waarbij de
95
Führer gezegd zou hebben: ‘Aber, Schacht, ich liebe Sie doch’ . Treffender was
misschien nog wel dat Schacht (wiens gevoel voor public relations hem niet verlaten
had) na afloop van een verzoeningsgesprek met Hitler na zijn tweede aftreden de
verzamelde journalisten, die vroegen naar de inhoud van het besprokene,
96
antwoordde: ‘Meine Herren, Alles ist in Ordnung. Der Führer bleibt’ .
Voor Bruins niets van dit alles. Geen presidentschap, geen ministerssteek. Wel
kon hij in 1931 de eminente volkenrechtgeleerde prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga
opvolgen als lid van de Nederlandse delegatie in de commission centrale pour la
navigation du Rhin, waarin een voorname rol werd gespeeld door Bruins' relatie
Kröller. Aanvankelijk werd zijn werk in deze commissie gewaardeerd, ook door het
ministerie van buitenlandse zaken. Lang duurde dit echter niet. Voorzover bekend
entameerde Bruins in juni 1933 geheime besprekingen met de

90
91
92
93

94
95
96

Schacht, Ende der Reparationen, 107, 189, 246.
Schacht, 76 Jahre, 349 vlg.
Nürnberger Prozess, XII, 579 vlg.
Kolb, Weimarer Republik, 214; Stegmann, ‘Zum Verhältniss’, 426. Zie in het bijzonder de
bijlagen XVIII en XIX. Zie echter ook Turner, Grossunternehmer. 293 vlg. en Neebe,
Grossindustrie, 125 vlg. Zie zeker niet Abraham, The Collapse en Czichon, Wer verhalf Hitler.
Schacht, 76 Jahre, 368.
Ibidem, 471.
Beyen, Het spel, 115.

Nederlandse historische bronnen 8

32
‘Nationale federatie inzake een Nederlands-Belgische overeenkomst’, een groep
ambtenaren, politici en intellectuelen die opponeerde tegen het tegemoetkomen
door de Nederlandse regering aan de Belgische wens naar een betere verbinding
van Antwerpen met de Rijn (Moerdijkkanaal). Op dit tijdstip verzette de federatie
zich tegen de verbeteringsplannen voor het kanaal van Zuid-Beveland, die als
verkapte concessies aan België werden gezien. Bovendien wilde zij met een eigen
initiatief komen inzake een voor haar aanvaardbare Antwerpen-Rijnverbinding. Dat
laatste stond haaks op het besluit van het pas aangetreden tweede ministerie-Colijn
de Belgische kwestie voorlopig te laten rusten. Ook Bruins was fel tegen deze tactiek
van de federatie, vandaar zijn opmerkelijke stap.
Waarschijnlijk geschrokken door de omvang van en de mate waarin hijzelf tijdens
die bespreking vertrouwelijke mededelingen had gedaan over gesprekken van de
Rijnvaartcommissie, verzocht Bruins de federatiesecretaris, mr. J. Zaaijer, een
aangepaste versie van de notulen te maken. Iedereen, behalve de achterdochtige,
querulante en bovenal dove prof. dr. F.C. Gerretson, zond het eerste exemplaar
van het verslag terug. Het aldus bestaan van twee versies van één verslag noopte
Gerretson er vervolgens toe de gang van zaken een jaar na dato door te brieven
aan het ministerie van buitenlandse zaken. Alhoewel Bruins erin slaagde de federatie
te doen afzien van haar voornemen een manifest te publiceren over de
Antwerpen-Rijnverbinding, kwamen na Gerretsons actie ook zijn contacten met
federatielid ir. M.C.E. Bongaerts (ex-minister van waterstaat en Tweede-Kamerlid)
in een kwaad daglicht te staan. Minister van buitenlandse zaken jhr. mr. A.C.D. de
Graeff was natuurlijk over een en ander niet zeer gesticht en verwijderde Bruins
97
zonder pardon uit de Rijnvaartdelegatie . Ook diens ambtgenoot van financiën, mr.
P.J. Oud, was niet erg over Bruins te spreken. Hij meende, dat Bruins, die vaak in
Wenen was, het koninklijk commissariaat bij de Nederlandsche Bank verwaarloosde
en dwong hem zijn Oostenrijkse adviseurschap er aan te geven.
Als vervanging voor dit dubbele verlies zocht Bruins in de zomer van 1934 - op
méér hoefde hij niet te hopen - een praktische taak. Dankzij minister van
economische zaken mr. T.J. Verschuur werd het het directeurschap van het
Nederlandsch Clearinginstituut (NCI), een door de ministers van economische zaken,
financiën en buitenlandse zaken opgericht instituut, dat in hoofdzaak medewerking
bij de uitvoering van maatregelen op het gebied van het internationale
98
betalingsverkeer ten doel had . Ook hier raakte Bruins al snel in moeilijkheden. De
stortvloed van administratief werk die het NCI te doen kreeg na de
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invoering van de eerste autonome clearing (verrekening van betalingsverplichtingen),
die tegen Duitsland was gericht, leidde er toe, dat er in Den Haag wilde geruchten
de ronde gingen doen over chaotische toestanden in Bruins' apparaat.
Daartoe aangezet door een directeur-generaal van economische zaken, dr. H.M.
Hirschfeld, die vreesde dat Bruins, zijn promotor, hem bij verdragsonderhandelingen
met Duitsland in de weg zou lopen, bracht minister-president dr. H. Colijn een
verrassingsbezoek aan het NCI. Hij baande zich een weg langs onuitgepakte
verhuisdozen en rondzwervende paperassen, ging te midden van de onverwerkte
formulieren zitten en riep uit: ‘Het is hier een janboel’, waarop Bruins vrijwel een
zenuwcrisis kreeg. Dat hij hierna een praktisch ervaren collega in de directie moest
99
opnemen, zal hem niet aangenaam hebben getroffen . Als deel van dezelfde
reorganisatie werd bovendien de competentie van de directie beperkt door de
toevoeging aan de statuten van een caoutchouc-artikel 14, waarin werd bepaald
dat in alle gevallen, waarin de statuten niet voorzagen, werd beslist door een
commissie van vertegenwoordigers van de drie ministers, dat wil zeggen door de
eerdergenoemde directeur-generaal. Dat, naar mag worden aangenomen uit respect
100
jegens Bruins, deze statutenwijziging niet officieel werd gepubliceerd , deed deze
klap niet minder hard aankomen.
Dit derde gezichtsverlies binnen één jaar (Rijnvaart, Wenen, NCI) had tot gevolg,
dat Bruins zijn streven om zijn positie als directeur van het NCI uit te bouwen tot die
van sleutelfiguur in de Nederlands-Duitse clearingsonderhandelingen - waarvoor
hij zichzelf als oude vriend van Schacht bij uitstek geschikt achtte - als mislukt moest
beschouwen. Daarmee ging ook zijn laatste kans op een invloedrijke binnenlandse
loopbaan verloren. Al bleef Bruins wel koninklijk commissaris, erg tevreden was hij
in die positie niet omdat hij vond dat hij door de ministers, in de eerste plaats door
Colijn, onvoldoende werd geraadpleegd over de te voeren monetaire politiek. Er
101
werd zelfs gemompeld dat Colijn hem niet wilde ontvangen . In het algemeen heeft
hij deze functie echter naar behoren vervuld, wat blijkt uit het feit dat hij in het voorjaar
van 1941, nadat Trip door de vijand ontslagen was, door commissarissen als eerste
op de voordracht werd geplaatst. Dat de bezetter de voorkeur zou geven aan een
figuur als mr. M.M. Rost van Tonningen, zal Bruins wel hebben vermoed.
Pas in de nadagen van zijn loopbaan, in 1946, kwam het in zijn benoeming tot
executive director van het Internationale Monetaire Fonds tot een verzoening van
de twee meest op de voorgrond tredende aspecten van zijn persoon, zijn
internationale contacten en zijn nauwe relatie met de Nederlandsche Bank. Door
zijn vroege overlijden op 64-jarige leeftijd heeft hij deze functie echter slechts twee
jaar kunnen vervullen. De tijd voor de uitwerking van zijn Berlijnse ‘Besprekingen’
tot een boek of een deel van een autobiografie was hem evenmin gegund.
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VII De ‘besprekingen’ van Bruins
Vanaf de eerste dag dat Bruins in 1924 in functie was heeft hij aantekeningen
gemaakt over de gesprekken die hij voerde. Enkele dagen tot enkele weken later,
al naar gelang de drukte van zijn werkzaamheden, typte hij die notities uit, of
dicteerde ze en corrigeerde de door zijn medewerkers getypte versie. Dit laatste
kwam echter zelden voor. De naam die Bruins zelf aan deze notities gaf
-‘Besprekingen’ - verraadt niet alleen het land waarin zij werden opgesteld, maar
ook dat Bruins de term dagboek kennelijk wilde vermijden. De reden daarvoor was
wel dat hij slechts incidenteel mededelingen van meer persoonlijke aard aan het
papier toevertrouwde. Naarmate de politieke ambities van Schacht in het voorjaar
van 1926 duidelijker aan het licht traden, werden de ‘Besprekingen’ evenwel
uitgebreider en in zoverre persoonlijker, dat Bruins zijn eigen visie op de
gebeurtenissen expliciteerde. Hij bereidde zich er kennelijk op voor dat hij zich moest
kunnen verantwoorden. Vanaf de herfst van 1927 zijn de ‘Besprekingen’ dan ook
niet meer van een dagboek te onderscheiden.
Bij de bewerking zijn de door het Nederlands Historisch Genootschap opgestelde
102
regels toegepast . Het onderstaande betreft een selectie. Bij de vraag of een
passage al dan niet moest worden opgenomen, is het belang van de functie van
Bruins' gesprekspartner als enig criterium gehanteerd. Passages, die niet zijn
opgenomen, zijn in de tekst met drie kastlijntjes aangegeven - - -, terwijl in een
cijfernoot de naam van de gesprekspartner en het onderwerp van gesprek kort is
omschreven. Een volledig overzicht van de gesprekken die Bruins in zijn
‘Besprekingen’ heeft vermeld is achterin dit deel opgenomen. Tegen het bestaande
gebruik in zijn buitenlandse woorden en technische termen niet van aanhalingstekens
voorzien, omdat de tekst hierdoor moeilijker leesbaar en citaten van derden minder
duidelijk herkenbaar zouden worden. Aan de tekst is ten slotte ook een glossarium
toegevoegd.
Bij het traceren van de gesprekspartners van Bruins mocht ik te rade gaan bij de
Nederlandsche Bank NV te Amsterdam, het Auswärtige Amt te Bonn, het
Bundesarchiv te Koblenz, het Institut für Bankhistorische Forschung te Frankfurt,
het ministerie van buitenlandse zaken te Den Haag, het Verband des Berliner
Bankgewerbes te Berlijn en de Credito Italiano te Milaan. Hiervoor zeg ik de
betrokkenen, met name drs. J.B. Vervliet (DNB), Frau Dr. M. Keipert (AA) en drs.
R. Bosch (BZ) hartelijk dank. Deze dankbaarheid strekt zich bepaald ook uit tot de
heren mr. D. Bruins te Deventer en mr. L. de Block († 1988) te Den Haag, die de
inleiding van enig commentaar voorzagen. In het bijzonder zou ik op deze plaats
de vorige secretaris van de bronnencommissie van het NHG, drs. Th.S.H. Bos,
willen danken alsmede drs. G.N. van der Plaat, maar bovenal prof. dr. Joh. de Vries,
historicus aan de Nederlandsche Bank NV en toezichthouder op deze uitgave.
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II Besprekingen
[1924]
Londen, 5 september 1924
Sir Robert Kindersley ten kantore van Lazard Bros., Lombardstreet 11. Uitvoerig
onderhoud, waarbij de positie van den commissioner aan de hand van het
Dawesreport in details werd besproken. Tevens vertelde Kindersley mij de zaak
voorafgaande aan het report. Zooals de regeling thans luidt is zij te beschouwen
als een compromis in het voordeel der Duitschers. De Franse opvatting was
aanvankelijk, dat zooal niet de goudvoorraad en de biljettenaanmaak der Reichsbank
geheel buiten Duitschland zouden moeten komen - wat in het rapport nog even is
gememoreerd - dan in ieder geval het geheele bankbedrijf onder toezicht zou
behooren te worden gesteld. Dit is teruggebracht tot het toezicht, dat voldoende is
geacht om in het algemeen inflatie tegen te gaan. De hoofdpunten hierbij zijn een
voldoende dekking en een inzicht in de overige tegenwaarde der bankbiljetten,
voldoende om zekerheid te hebben, dat geen massale regeeringscredieten worden
gegeven. Ik wees hem erop, dat er op enkele ondergeschikte punten eenig verschil
is tusschen de Duitsche wet en het Dawesreport en dat in het algemeen de
commissioner in de wet meer in het bijzonder aan de Notenausgabe is vastgekoppeld
dan in het Dawesreport het geval is. Ik vroeg den heer Kindersley of hij meende,
dat dit zou kunnen leiden tot verschil van meening omtrent bevoegdheden. De heer
Kindersley meende, dat dit niet zoo was. Mocht het echter zoo zijn, dan behoorde
z.i. buiten twijfel de redactie van het Dawesreport den doorslag te geven.
Ik stelde verder den heer Kindersley de vraag of hij meende dat ik van de
bevoegdheid tot het bijwonen van de vergaderingen van het Direktorium gebruik
moest maken, onder mededeeling, dat ik persoonlijk zulks wel wenselijk achtte. Hij
meende, dat ik het zeer gedecideerd moest doen en verwachtte ook op dit punt
geen difficulteiten van de zijde der bank. Kindersley deelde voorts mede, dat de
Duitsche leden van den Generalrat zouden zijn: Max Warburg, Wassermann, Urbig,
Louis Hagen, Schacht, F. von Mendelssohn, benevens nog een vertegenwoordiger
van de Beiersche Hypotheken- und Wechselbank.
Kindersley begon ook over het salaris en vertelde mij geheel conform de
mededeeling van Vissering, dat hij met dezen gesproken had over een bedrag van
1
[pond sterling] 4000 à 5000 , waarna Vissering als zijn meening had geuit, dat [pond
sterling] 5000 noodzakelijk was. Kindersley had dit aldus overgebracht aan Young.
Hij sloot zich persoonlijk bij Vissering aan en meende, dat deze quaestie geen
moeilijkheden zou geven. Het eenige punt was echter, dat het wel wenselijk was
alle commissioners op gelijken voeten te behandelen en dat er onder de
commissioners waren voor wie dit bedrag wel wat hoog zou zijn.
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Londen, 6 september 1924
Diner Athenaeum club, sir Josiah Stamp. Alleraardigst, alhoewel ik persoonlijk
wellicht eenigszins gedrukt was. Stamp was vooral zeer open over de personen,
waarmede ik te maken zou krijgen. In den eerste plaats over den heer Schacht en
verder over de hem bekende leden van den general board, voor welke openhartigheid
ik hem zeer dankbaar ben. Hij is er overigens van overtuigd, dat de positie, al is hij
natuurlijk delicaat, in de practijk wel gaan zal. Er is z.i. van de zijde van de
Reichsbank ongetwijfeld goede wil en ook het feit, dat voor deze functie een neutraal
genomen wordt, wordt aan den eenen kant door Duitschland beschouwd als een
zekere overwinning, terwijl het aan den anderen kant de positie van den
commissioner, die thans niet een vertegenwoordiger is van de crediteurlanden,
versterkt. Stamp vertelde mij verschillende dingen over de werkzaamheid der
Dawescommissie. Het groote werk was voornamelijk gedaan door Francqui,
Kindersley, Young en hemzelven, terwijl ook de arbeid van McFadyean als secretaris
een belangrijke was geweest.
Wat de verwachtingen voor de toekomst betreft, gelooft hij niet dat het mogelijk
zal zijn meer dan 1 milliard [RM] per jaar uit Duitschland te transfereeren.
Hijzelf had het buitengewoon druk met allerlei officieel werk, o.a. met de liquidatie
van de verhouding tussen Engeland en Ierland. Hij acht het mijn plicht over de
ontwikkeling van Duitschland gedurende deze jaren t.z.t. een goed boek te schrijven.
Zelf heeft hij een boek onder handen, bevattende een verzameling van verschillende
2
redevoeringen door hem gehouden .

Berlijn, 11 september 1924
11.30 uur. Eerste ontmoeting met dr. Schacht aan de Reichsbank. Het gesprek was
aangenaam en liep in hoofdzaak over de positie van den commissioner en den
omvang zijner werkzaamheden. Ook door den heer Schacht werd op samenwerking
sterk den nadruk gelegd. De functie zou niet mijn heelen tijd vullen, zoodat ik ook
voor ander werk gelegenheid zou hebben. In de bank zou een kamer te mijner
dispositie worden gesteld, terwijl verder de controle voor een groot deel aan de
rijksdrukkerij zou moeten plaatsvinden. Bij de bespreking van den omvang der
functie kwam ook de bepaling nopens de mij toekomende bevoegdheid tot het
bijwonen van de vergaderingen van het Direktorium ter sprake. De heer Schacht
zeide uit zich zelf, dat hij meende dat het selbstverständlich was, dat ik de
vergaderingen bijwoonde.
Eenig misverstand ontstond over de quaestie in hoeverre ook de tegenwaarde
van het bedrag der bankbiljetten uitgaande boven de gouddekking door mij zou
moeten worden gecontroleerd. Met het beginsel ging Schacht accoord, doch hij

2

Zie literatuurlijst.
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7 Onder het toeziend oog van het voormalig staatshoofd komt de Generalrat begin oktober
1924 voor de eerste maal bijeen. Bruins staat links achter Schacht en voorzitter Addis zit
uiterst rechts.
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wees erop, dat deze controle niet behoorde in te grijpen in de aan het Direktorium
voorbehouden bank- en credietpolitiek, waarop ik de zaak aldus formuleerde, dat
ik meende, dat de controle in hoofdzaak was ingesteld met het negatieve doel, dat
niet langs dezen weg credieten aan de regeering zouden worden gegeven.
Sprekende over de financieele zijde van de zaak vertelde Schacht dat het zijn
idee was, dat alle kosten van den general board en de commissioner en zijn staf
ten laste van de bank zouden komen. Ik antwoordde dat mij dit ten opzichte van
den commissioner en zijn staf in ieder geval minder juist leek, omdat dit extra kosten
zijn voortvloeiende uit internationale controle, voor welke kosten het Dawesreport
in het algemeen het beginsel heeft aanvaard, dat zij door de crediteurlanden
gedragen worden. Ik voegde daaraan toe, dat ik het beginsel juist achtte en dat het
misschien ook voor de onderlinge verhouding beter zou zijn de regeling van het
Dawesreport niet incidenteel te veranderen. Schacht vereenigde zich hiermede,
doch wilde voor den general board het beginsel handhaven, ook omdat, zooals hij
het uitdrukte, dit aan zijn positie tegenover den general board zou ten goede komen,
een uitlating, die mij het gevoel gaf, voor mij zelven het juiste standpunt te hebben
ingenomen.
Schacht waarschuwde mij verder, dat Berlijn verschillende moeilijkheden
meebracht, o.a. wat de woning betreft. Voor het Direktorium heeft de Reichsbank
zelf voor woningen gezorgd en hij was zelfs zoo vriendelijk mij de mogelijkheid in
uitzicht te stellen, dat wellicht een dergelijke woning voor mij beschikbaar zou kunnen
worden gesteld.
Dr. Schacht introduceerde mij tenslotte bij dr. Schott, den directeur voor technische
zaken, met wien ik afsprak hem den volgenden dag te zullen komen bezoeken voor
een eerste bespreking en daarna te zullen terugkomen met den heer 't Hooft, aan
wien ik dadelijk daarna een telegram heb gezonden.

Berlijn, 12 september 1924
's Morgens uitvoerige bespreking met dr. Schott. Daarna den goudvoorraad gezien
en de wijze van controle in hoofdlijnen besproken. Die der bankbiljetten in detail.
Voor- en nadeelen van den reliëfblinddruk. 's Middags gesproken met een Londonsch
bankier Guinness. Bezoek bij Geheimer Oberfinanzrat Kauffmann, Mitglied des
Reichsbankdirektoriums.

Berlijn, 2 october 1924
Door een ongeval is dr. Schott niet aanwezig, tengevolge waarvan naar den heer
Kauffmann verwezen. Deze is in het bijzonder belast met de leiding van de
Devisen-Abteilung. Hij deelt mede, dat z.i. de controle van de Devisen een
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onmogelijke taak is, gezien den enormen omvang van het bedrijf van de rijksbank
in dit opzicht en de enorme dagelijksche wisseling in de rekeningen met verschillende
3
buitenlandsche banken . In totaal bedraagt het personeel van deze afdeeling 700
man. Zijn meening is, dat de controle van de Devisen op eenvoudige wijze kan
worden opgelost, doordat de Reichsbank op zich zou kunnen nemen een zoodanig
bedrag als voor dekking noodzakelijk is, steeds bij de Bank of England te laten
staan. Z.i. is de positie van de Reichsbank hiervoor meer dan voldoende krachtig,
en zal het ook in de toekomst niet veel moeilijkheden geven een dergelijke onbelaste
rekening bij de Bank of England aan te houden. Het denkbeeld verdient stellig
nadere overweging.

Berlijn, 4 december 1924
Bezoek bij den heer C. Fürstenberg, president van de Berliner Handelsgesellschaft,
Deputierter des Zentralausschusses bei der Reichsbank. De heer Fürstenberg, een
oud man, begint te vertellen uit zijn eigen verleden. Hoe hij nu reeds 43 jaar aan
4
deze bank is en indertijd, toen de D-banken hun groote vlucht begonnen, principieel
hieraan niet heeft meegedaan, alleen Grossgeschäfte heeft willen houden en geen
massale bijkantoren heeft willen openen. De ervaring wijst aan, dat geen zaak en
vooral geen bank, een zeker tempo van groei straffeloos overschrijden kan. Op den
duur is de langzame groei de eenig wezenlijke basis. Interne kapitaalvorming verdient
verre de voorkeur boven voortdurende aantrekking van nieuw kapitaal van buiten.
Rathenau, die zijn president was, gelijk hij Rathenau's president was, was van het
5
omgekeerde beginsel . Achteraf meent Fürstenberg echter zonder eenige quaestie
gelijk te hebben gehad. Een van de gevolgen is, dat zijn zaak thans veel beweeglijker
is en zich veel gemakkelijker kan aanpassen dan de groote D-banken. Zijn personeel,
dat voor den oorlog 620 bedroeg, is tot 1440 gestegen, maar nu weder terug op
6
620. Spesen zijn nog enorm, maar naar verhouding veel geringer dan van de groote
7
D-banken. In de Stempelverein had hij kort geleden voorgesteld de rente voor
credieten van 18 tot 12% terug te brengen. Hij had het gaarne gedaan, maar de
Spesen verhinderden den D-banken hetzelfde te doen.

3
4
5

6
7

De deviezenportefeuille van de Reichsbank bestond grotendeels uit daggeldsaldi bij de
buitenlandse correspondenten.
Namelijk de vier Berlijnse banken met een landelijk net van filialen, de Deutsche Bank, de
Dresdner Bank, de Darmstädter-Nationalbank en de Disconto-Gesellschaft.
Fürstenberg maakte sinds 1887 deel uit van de raad van commissarissen van de Allgemeine
Elektricitätsgesellschaft (AEG), die door Emil Rathenau was opgericht. Fürstenberg wordt de
opmerking toegedicht, dat naar zijn gevoel de geldbehoefte van Rathenau al bij 3 mark ophield,
om pas bij 3 miljoen weer te beginnen; Zielenziger, Juden, 140.
De kosten van de bedrijfsvoering.
De bankiersvereniging.
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Over den algemeenen toestand was hij niet al te optimistisch, ofschoon hij, komen
er geen stoornissen, een geleidelijk herstel verwacht. Het economisch organisme
8
in Duitschland is in ieder geval kerngezond. De Landwirtschaft is niet alleen vrij
van schuld, maar heeft bovendien in den oorlog en in de inflatie zoo enorme winsten
gemaakt, dat de meeste goederen zeer verbeterd zijn, huizen vernieuwd, nieuwe
molens gebouwd, enz. Misschien hebben de Landwirte uit vrees voor het geld in
het algemeen te weinig valuta ter zijde gelegd en staan verschillende daarom nu
tijdelijk voor de moeilijkheid niet voldoende bedrijfskapitaal te hebben. Maar een
9
jaartje kunnen zij zich best redden .
De industrie is er minder goed aan toe. Ongetwijfeld heeft deze ook veel woningen
10
gebouwd en zijn de bedrijven vrijwel overal vergroot. De Entwertung ging echter
te vlug en de winsten waren daardoor te tijdelijk dan dat de groote dingen gedaan
zijn, die in een normalen tijd bij gelijke expansie zeker zouden zijn gebeurd. Nu
heeft een hoogovenbedrijf er vlug een of twee niet al te groote hoogovens
bijgebouwd. In normale tijden zouden in plaats van de 5 oude 2 of 3 moderne veel
grootere in het leven zijn geroepen. De nadeelen van deze speciale vorm van
expansie zal de industrie nog langen tijd blijven gevoelen. Overigens is op het
oogenblik zeker de industrie er veel beter aan toe, vooral de exportindustrie, doordat
het haar vrij gemakkelijk valt buitenlandsche credieten te verkrijgen. Vice-presidenten
van Amerikaansche banken overstroomen op het oogenblik Duitschland. Een
vice-president van een Amerikaansche bank is een merkwaardig mensch. Wij zouden
11
een dergelijk iemand een prokurist noemen en dan nog dikwijls niet eens een
goede, waarop ik hem het grapje vertelde, dat ik eenigen tijd geleden van een
Amerikaan hoorde, van iemand, die op een golfbaan met een vreemde gaat spelen,
waarbij het gesprek kwam op financieele dingen en waarbij bleek, dat zij er beiden
iets van afwisten, waarop de een ten slotte zeide: ‘I am a vice-president of the
12
Guaranty Trust’ en de ander antwoordde: ‘The devil, you are? I am the same’.
De Amerikanen probeeren veel directe credieten te geven, doch brengen ook de
Duitsche banken in voortdurende verleiding om zelf geld tegen 6% in Amerika op
te nemen en dit dan in Duitschland tegen 18% uit te zetten. Fürstenberg acht dit
een uiterst gevaarlijk werk. De banken kunnen zelf geen valuta produceeren, alleen
papier met schrijfmachine-inkt erop en de kans is groot, dat zij op een goeden dag
hierdoor voor moeilijkheden komen te staan. Voor de verleiding bezwijken zij echter
allemaal. Hijzelf houdt er zich aan tenminste 25% in Amerika in Devisen aan te
houden, wat zeggen wil, dat hij op deze 25% 3 à 4% verlies lijdt.
Het uitgeven van een deel van het aandeelenkapitaal in Amerika is op zichzelf
nog een van de beste manieren. Men krijgt dan dollars en neemt geen valutaver-

8
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11
12

De landbouw.
Zie Lewinsohn, Histoire de l'inflation, 183 vlg.
De geldontwaarding.
Procuratiehouder.
Een tot het concern van J.P. Morgan behorende bank.
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plichtingen op zich; geeft echter macht aan anderen, die de heer Fürstenberg uit
den booze acht. Van groote beteekenis voor Duitschland acht hij het, dat Amerika
zoo gauw mogelijk de in beslag genomen Duitsche bezittingen vrij laat. Toen ik hem
vroeg of het hierbij inderdaad om groote bedragen ging, antwoordde hij, dat dit zeer
stellig het geval was. Hijzelf b.v. had in 1915 of '16 twee en een half millioen dollar
gekocht in eerste klas bonds en in Amerika laten liggen, overwegend, dat als
Duitschland den oorlog won, dit ten minste vermoedelijk zijn waarde zou behouden
en dat, wanneer Duitschland den oorlog verloor, hij hierin nog een appeltje voor
den dorst zou hebben. In zijn balans had hij het niet opgenomen, omdat hij meent,
dat in een balans alleen dingen behooren te staan, waarover men verfügen kan.
Om dezelfde reden staan bij hem ook de gebouwen op 1, en de hooge opvoering
van de gebouwen op de andere nieuwe goudbalansen acht hij principieel zeer
verkeerd.
13
Hij wilde het naadje van de kous weten van de Handel-Maatschappij en van Van
14
Aalst. Met Mannheimer naast zich had dit toch niet moeten gebeuren. Hij vroeg
mij echter of Mannheimer ook een vriend van de Handel-Maatschappij was. Verder
nog langen tijd gesproken over de beteekenis van particuliere firma's tegenover
vennootschappen. Hij meent zichzelf te kunnen beschouwen als een vennootschap,
die in het algemeen het karakter van de particuliere firma behouden heeft, maar het
vreemde kapitaal alleen een beetje vaster in de hand heeft.
Hij zal zijn best doen ons een huis te bezorgen. Hoopt, dat ik nog dikwijls bij hem
zal komen.

Berlijn, 19 december 1924
Des morgens te 10.30 uur bezoek bij den Amerikaanschen ambassadeur, mr.
Houghton. Aangenaam gesprek van ongeveer drie kwartier. De heer Houghton
informeert naar de wijze, waarop het werk aan de bank geschiedt, waarover ik hem
inlichtingen geef en er op wijs en vertel, dat de medewerking, die ik ondervind,
geheel voldoende is. Een oogenblik over Schacht gepraat, waarbij hij diens politieke
aspiraties zeer jammer vindt. Daarna over het prijsniveau in Duitschland, den
loonstandaard en de mate van efficiency van den arbeid. Hij is van oordeel, dat bij
een hoog loonniveau in den regel een veel grooter efficiency zal worden bereikt en
verwacht, dat dit ook voor Duitschland het geval zal zijn. Een tijd gepraat over den
politieken toestand. Voor de komende jaren acht hij de questie van het
belastingwezen het belangrijkst. Het gaat er ten slotte om, hoe de lasten uit het
Dawesplan en uit de begroting het doelmatigst zullen worden verdeeld.

13

14

Terwijl in de zomer van 1924 geruchten de ronde hadden gedaan over de liquiditeit van de
tweede Nederlandse bank, de Rotterdamsche Bank Vereeniging NV (Robaver), werd in
november van dat jaar veel gepraat over de kaspositie van de NHM.
Voor een karakterschets, zie Pinner, Deutsche Wirtschaftsführer, 226 vlg.
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Vooral hier zijn de tegenstellingen in de regeering uiterst scherp, zodat hij verwacht,
dat geen groote coalitie mogelijk zal zijn, doch dat vermoedelijk de regeering door
15
zal gaan, zooals zij was . Voor Marx en Luther heeft hij groote hoogachting.
De credietverleening van Amerika acht hij veel te groot. Niet alle firma's hebben
even deskundige vertegenwoordigers en velen gaan verder dan wenselijk is.
Wat het Duitsche volk op het oogenblik niet meer voldoende is, is dociel. Voor
den oorlog werkte de militaire dienst hier zeer ten goede. Op het oogenblik is er
echter een wanordelijkheid, die aan een efficiënte produktie in den weg staat. Zeer
te betreuren is ook het wegvallen van de klasse der kleine renteniers, die een zeer
stabiel element vormde. Hij hoopt mij nog dikwijls te zien.

Amsterdam, 22 december 1924
Bezoek bij Van Lennep, Van Aalst, Tetrode en Westerman Holstijn. Van Lennep
vertelde het een en ander over de werking van de nieuwe organisatie van het
16
weekblad . Ietwat topzwaar. Wansink is echter zeer actief. Vertelt het een en ander
17
over den indruk, die de geschiedenis van de Rotterdamsche Bank gemaakt heeft
18
en de motieven, die Van Hengel kunnen hebben bewogen de functie te
accepteeren. Over zijn salaris loopen allerlei geruchten. Men spreekt van 100 en
150.000 per jaar, zoodat de helft van de ontslagverleeningen aan de bank noodig
is geweest om deze nieuwe uitgaafpost te dekken.
19
Ook de vacatures van de Amsterdamsche Bank en bij Hope werden zeer
besproken. Verder de reis van Vissering besproken, etc. De heer Van Aalst,
openhartig als altijd, bespreekt eerst de quaestie met de Handel-Maatschappij. Z.i.
zijn het allemaal machinaties vanuit Duitschland. Inderdaad hebben de Duitsche
kranten er veel over verteld. Het Volk heeft zijn eerste bericht absoluut
gedesavoueerd. Hijzelf denkt er niet over weg te gaan, maar gaat zich in zijn werk
wat verminderen. Hij acht toelating van de Duitsche banken in Amsterdam tot de
20
disconteering van de Nederlandsche Bank van zeer groote beteekenis . De zaak
loopt al een heelen tijd, en als hij kan dringt hij er op aan. Het is vooral nu van
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19
20

Het uit de DDP, Zentrum, DVP, en partijlozen bestaande tweede kabinet-Marx, dat op 15
december was gevallen, maakte een maand later inderdaad plaats voor een coalitie van DDP,
Zentrum, DVP, DNVP en BVP onder leiding van Luther. Ook van dit kabinet maakte de SPD
dus geen deel uit.
De Economisch-Statistische Berichten.
Zie noot 13.
Mr. A.J. van Hengel, een directeur van de Amsterdamsche Bank, was benoemd tot
gedelegeerd commissaris bij de Robaver om deze bank te saneren.
De voornaamste Amsterdamse particuliere bank.
Zie Jongman, Nederlandse geldmarkt, 204-212.
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8 Bruins, McGarrah, Young, Perkins en Robinson.

Nederlandse historische bronnen 8

44
21

beteekenis, omdat de Duitsche banken voorloopig wel zullen blijven . De
Nederlandsche Bank kan op die manier een kijk krijgen in hun bedrijven en in de
mogelijkheid van ontneming van het recht tot disconteering heeft zij een zeer machtig
wapen. Hij is zeer optimistisch over Duitschland.
Met den heer Tetrode deze zaak besproken. De Nederlandsche Bank is voorlopig
nog niet geneigd het te doen. In Londen was het ook niet mogelijk. Zij zijn al verder
gegaan dan Londen door wissels van Duitsche banken door het intermediair van
Nederlandsche banken te nemen. De quaestie komt periodiek aan de orde en de
heer Tetrode wil niet zeggen, dat er niet op zekeren dag toe zal moeten worden
overgegaan.

[1925]
Berlijn, 5 januari 1925
22

Lunch met den heer Rossi, vertegenwoordiger van Harriman . Uitvoerig gesprek
over de moeilijkheden, die op het oogenblik aan credietverleening aan Duitschland
verbonden zijn. De Harrimans hebben al veel gedaan. Zij hebben het bekende
contract met de Hamburg-Amerika Lijn en zijn op het oogenblik in nauwe relatie
23
24
zoowel met de Diskonto Gesellschaft als met de Haniel-groep (Gute
Hoffnungshütte, Nürnberg-Augsburg, etc.). Zijn ook in zeer nauwe relatie met Kröller,
in wien, zooals Rossi zeide, de jonge Harriman een absoluut vertrouwen heeft,
omdat hij meermalen had kunnen constateeren, dat in gevallen, waar het er op
aankomt, Kröller steeds de waarheid spreekt.
Rossi vertelt ook uitvoerig de historie van de een tijdlang geloopen hebbende
onderhandelingen met de Rotterdamsche Bank. De eerste besprekingen hadden
plaats in Den Haag, waar Harriman eenigen tijd bij Kröller vertoefde (bij deze
gelegenheid zagen wij hem in een van de vergaderingen van het tenslotte niet tot
25
stand gekomen comité-Rengers ). Kröller had bij die gelegenheid een voorstel, dat
Harriman een belangrijk bedrag aan aandeelen in de Rotterdamsche Bank zou
26
nemen . Als maximum som, waar toenmaals over gesproken is, noemde Rossi mij
20 millioen dollar. De besprekingen waren toen nog betrekkelijk vaag, maar Harriman
achtte zich toch, tot schrik van Rossi en anderen, gebonden. Harriman ging hierbij
geheel af op Kröller. Kort daarna ging Harriman naar Amerika terug

21
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Na de wapenstilstand hadden tientallen Duitse banken vestigingen en filialen in het neutrale
Amsterdam opgericht, omdat zij uit Londen werden geweerd. Met de belangrijkste van hen,
het door Mannheimer geleide filiaal van Mendelssohn & Co. stond de NHM van Van Aalst in
nauwe relatie.
Amerikaans conglomeraat van bank-, scheepvaart- en mijnbouwondernemingen met
belangrijke belangen in Polen en de Sovjet-Unie, dat werd geleid door W.A. Harriman, de
latere diplomaat. Zie Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 370-371.
Zie noot 4.
Duits staal- en mijnbouwconcern.
Baron E. van Welderen Rengers. Zie inleiding, 22.
Zie noten 13 en 18. Kröller was niet alleen grootaandeelhouder van de Robaver, maar ook
haar voornaamste debiteur.
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en werden de besprekingen schriftelijk voortgezet, waarna Van Deventer met
27
Westerman naar Amerika kwamen . Harriman moest echter juist naar Europa,
zoodat Harriman en Rossi hen op de boot voorbijvoeren. Later hebben zij met
Westerman en de anderen in Europa langdurig gesproken en het resultaat was, dat
het aanbod gehandhaafd werd op voorwaarde: 1. dat de Harriman-groep een
eerste-klas Nederlander als vertegenwoordiger van zijn belangen in de
Rotterdamsche Bank kreeg, 2. dat deze vertegenwoordiger een volstrekte
medezeggenschap kreeg in alle zaken. Dit impliceerde een niet onbelangrijke
verandering in het wezen der zaak in de positie van Westerman. De
onderhandelingen hebben daarna eenige tijd getraineerd. Westerman is nog eens
in Amerika geweest. Ten slotte zijn de onderhandelingen toch afgesprongen. Zooals
Rossi zeide was het niet mogelijk een Hollander te vinden, die als vertegenwoordiger
kon optreden - met behulp van Kröller is hiernaar gezocht - en in de tweede plaats
was het de heer Westerman - or perhaps mrs. Westerman, zooals Rossi zeide - die
zich tegen de vermindering zijner positie verzette. Ik vroeg hem, of men niet eens
verder in Nederland had rondgekeken en de zaak nog eens met iemand anders,
b.v. den heer Vissering had besproken, doch dit was niet geschied.
Tusschen de verdere geschiedenis van de Rotterdamsche Bank en die van de
Guaranty Trust werd vervolgens een parallel getrokken. Rossi vertelde in details
hoe het met de Guaranty Trust indertijd gegaan was. Toen in insiderskringen zekere
uneasiness ontstond werd binnen een week het publiek verrast met een
28
tusschentijdsche balans, onderteekend door een nieuwen man, Parker , terwijl in
het bestuur niet onbelangrijke veranderingen waren gebracht. In enkele maanden
is de Guaranty Trust de moeilijkheden geheel te boven gekomen.

Berlijn, 7 januari 1925
Langdurig bezoek bij Excellenz von Glasenapp op zijn kamer. Ik dank hem zeer
voor de gedichten, die hij mijn vrouw gestuurd heeft en wij spreken nog een oogenblik
hierover. Dan komen wij op de inflatieperiode en hij beklaagt zich opnieuw zeer over
de aanvallen, waaraan ook nu nog Havenstein en hij bloot staan. Het kon indertijd
niet anders. In den oorlog was het niet-verleenen van verdere credieten aan de
regeering uitgesloten en na den oorlog zou van een dergelijke maatregel een
uiteenvallen van het rijk het gevolg zijn geweest en den staat over te laten eigen
papier te drukken zou nog verkeerder zijn geweest. In den oorlog hadden ongetwijfeld
hooger belastingen geheven kunnen worden en zijn vriend Helfferich was hier
29
persoonlijk ook voor. Het waren echter de politieke partijen en vnl. het Zentrum ,
die zich hiertegen hebben verzet. In 1922 heeft de bank aan
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Zie De Vries, Herinneringen en dagboek, 559 vlg., 624.
Niet getraceerd.
De grote katholieke middenpartij.
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de regeering laten weten, dat zij met eind 1923 geen verdere credieten zou
30
verstrekken - - - .

Berlijn, 8 januari 1925
31

- - - Des middags bezoek van dr. Mannheimer uit Amsterdam in begeleiding van
Excellenz von Glasenapp. Dr. Mannheimer heeft een goede reis gehad naar Amerika
en is volkomen onder de indruk van het ontzaglijk dure leven en het ontzaglijk hooge
loonniveau. Hij vertelt van de wijze van ontvangen bij Morgan en Otto Kahn van
32
Kuhn, Loeb en Co. . De laatste woont in een huis in de 5th Avenue, waarvan steen
voor steen en ook de inrichting vrijwel geheel gecopieerd zijn naar het Palazzo Pitti
in Florence. Een eind verder staat nog precies zoo 'n copie en daarin zit het bestuur
van de Federal Reserve Bank of New York. Benjamin Strong zit in de kamer, waarin
in Florence de laatste Pitti de zaak heeft laten verloopen en ten slotte zich zelf,
nadat hij alle gobelins en kunstschatten verkocht had, heeft opgehangen.
Mannheimer is zeer tevreden over de resultaten van zijn reis.
Den verderen tijd gesproken over de Barmat en Kutisker zaak. Mannheimer
oordeelt over de Barmats heelemaal niet slecht. De fout zit veeleer bij de
33
Seehandlung . Laat die haar vrije geld liever geven aan banken als Mendelssohn,
de Deutsche Bank, die zullen niet 50 millioen aan één man geven, maar aan 50
menschen ieder één millioen. De Seehandlung en vooral ook de Post, waarvan de
minister bovendien de sociaal-democratische kringen, die met de Barmats in nauwe
relatie stonden, zeer goed kent, wilden het onderste uit de rentekan hebben. Dr.
Mannheimer zingt voorts lof van dr. Van Aalst.

Berlijn, 14 februari 1925
34

De laatste dagen diners bij Urbig en Albrecht . Na tafel veel gesprekken over de
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Passage over de invoering van de rentenmark en een bezoek van hertog Adolf Friedrich von
Mecklenburg aan Flores niet opgenomen.
Passage over een gesprek met Harris over goudproduktie niet opgenomen.
Een invloedrijk Amerikaans bankhuis onder leiding van Paul Warburg, een broer van Max
Warburg, lid van de Generalrat. Zie Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 70, 284, 302,
455.
Tijdens de eerste wereldoorlog hadden de broers Judko en Elias Barmat, die uit de Ukraïne
afkomstig waren, vanuit Nederland levensmiddelen aan de Duitse staat verkocht, waarbij zij
in contact kwamen met Duitse politici. Na de oorlog in Duitsland gevestigd, bouwden zij met
kredieten van de Pruisische Staatsbank, de Seehandlung, en de posterijen een financieel
imperium op, dat eind 1924 volledig instortte. De minister van posterijen werd gearresteerd
en stierf kol daarop in de gevangenis. Vervolgens werd rijkspresident Ebert (SPD) door de
rechtse oppositie bekritiseerd vanwege zijn relaties met de Barmats. Om zich tegen zijn critici
te kunnen verweren verwaarloosde hij een blindedarmontsteking, waaraan hij op 28 mei 1925,
‘buchstäblich zum Tode gehetzl’, overleed. Zie Heiber, Die Republik, 169.
Vermoedelijk is de Duitse bankier G. Albrecht bedoeld.
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schandalen van den laatsten tijd en hun invloed op de politiek. Bijna ieder legt het
uit ten nadeele van de republiek. Slechts een enkele wijst op een natuurlijk verband
met de inflatie en ook deze ontkennen niet, dat de sociaal-democraten zich zeer
weinig geschikt tot regeeren hebben getoond, waartegen weder wordt opgemerkt,
dat de gelegenheid tot scholing, die zij bij voorbeeld in Engeland hebben gehad,
hun hier nooit gegeven is. Merkwaardig was, dat zelfs iemand als Schacht zich op
een moment genoopt zag tot de exclamatie: ‘Aber denken Sie dann, daß ich kein
Monarchist bin!’.
35
Ook de Aufwertungsfrage houdt de geesten zeer bezig. Allermerkwaardigst is
de buitengewoon verschillende manier, waarop op verhalen over den keizer in
Holland gereageerd wordt.

Berlijn, 24 maart 1925
Diner van Nogara, waarbij lang gesprek met Delacroix. In de eerste plaats is
Delacroix zeer verheugd over het feit, dat de onderhandelingen tusschen België en
36
Nederland thans flink opschieten . Hij acht het volstrekt noodzakelijk, dat tusschen
deze 2 landen de meest volstrekte overeenstemming heerscht.
Verder lang gesproken over Duitschland, waarbij Delacroix zeer verstandige
opvattingen bleek te zijn toegedaan. Volgens hem was een van de groote fouten
van het verdrag van Versailles, dat aan Duitschland alle gelegenheid tot expansie
elders ontnomen was. De fout hiervan lag voornamelijk bij Engeland en het was
Delacroix's overtuiging, dat een van de dingen, die volstrekt veranderd moesten
worden was de toestand in Afrika. Engeland behoorde b.v. Oost-Afrika terug te
geven, in welk geval z.i. België stellig geen zwarigheden zou maken Uganda weder
aan Duitschland af te staan. Ik zeide hem, dat de chauvinistische pers zich daar
toch zeker tegen zou verzetten, waarop hij antwoordde, dat dat een quaestie van
verstandige behandeling was. Hij voegde er aan toe, dat hij meende, dat de
Duitschers deze quaesties nog dikwijls verkeerd bezagen. Over Frankrijk was hij
37
ook in verschillend opzicht pessimistisch. - - -

Amsterdam, 20 juni 1925
Naar aanleiding van het gesprek met Schacht over de politiek van de Nederland-
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Deze kwestie had betrekking op de vraag of de bezitters van waardepapieren, die door de
inflatie waardeloos waren geworden, recht hadden op een schadevergoeding van staatswege.
Vooral door de conservatieve DNVP werd voor een dergelijke maatregel gepleit.
Deze onderhandelingen mondden uit in het verdrag van 3 april 1925. Zie Van der Klaauw,
Nederlands-Belgische relaties; Wels, Aloofness en Schuursma, Onaannemelijk tractaat.
Passage over een gesprek met Addis over de verschillende commissioners niet opgenomen.
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sche Bank , waarvan ik een verslag opmaakte, heb ik een langdurig gesprek gehad,
zoo van den trein komend, met Heldring en daarna met Ter Meulen. Uit beider
uitingen bleek mij, dat de onaangename stemming over de Duitsche houding in
Holland grooter is dan ik dacht. Men verweet Duitschland niet alleen een veel verder
39
gaande bevoordeeling van Hamburg en Bremen , maar nog verschillende andere
zaken, waaronder de moeilijkheden, die aan de Amsterdamsche wol aan de grens
in den weg worden gelegd, welke moeilijkheden in Bremen en Hamburg niet
voorkomen. Voorts het nieuwe tarief, dat onzen groente-uitvoer en andere artikelen
40
ernstiger treft dan voor den oorlog , en zoo meer. Verstoord is men ook wegens
de wijze, waarop alles in Duitschland op de lange baan wordt geschoven. Het verschil
met Antwerpen is van niet veel beteekenis en in dezen heeft Duitschland ook reeds
toezeggingen gedaan. Het gaat echter om de zeer sterke vergrooting van den
voorsprong van Hamburg en Bremen vergeleken met voor den oorlog. Heldring
beloofde mij dienaangaande enkele cijfers te sturen.
Met beiden ook lang gesproken over den toestand hier. Het trof mij dat Ter Meulen,
in wiens aard het overigens niet ligt, belangrijk optimistischer was. Het ligt in den
aard dat wanneer men crediet hebben moet men anders praat dan tegenover
degenen, die later voor de transfer zullen hebben op te komen, of daarmede in
verband staan. Ter Meulen was overigens over de houding van de bank hier in
allerlei quaesties niet erg te spreken. Dat de Nederlandsche Bank thans door alle
oud zeer heen komt, vermeldde Heldring met groote voldoening.

Berlijn, 13 juli 1925
Om half elf bezoek van den heer Norman, governor van de Bank of England, die
met den heer Strong van de Federal Reserve Bank te New York voor een dag of
vijf op bezoek in Berlijn is. Jongstleden vrijdag na hun aankomst heb ik met hen bij
Schacht gedejeuneerd. Vanavond is er een bieravond bij de bank en morgen ontmoet
ik den heer Norman bij McFadyean.
De heer Norman, die ruim twee uur bij mij gezeten heeft, begon met mij te vragen,
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Voor de oorlog had de Nederlandsche Bank over een portefeuille wissels in marken beschikt,
waarmee kleinere koersschommelingen werden gecorrigeerd. Tijdens de inflatieperiode waren
deze wissels waardeloos geworden, hetgeen voor de bank een gevoelig verlies betekende.
Het feit, dat dit verlies niet was vergoed, stak de directie van de bank des te meer, omdat
haar zusterbank, de Javasche Bank, haar verlies op een vergelijkbare portefeuille wel vergoed
had gekregen. Om haar ongenoegen te uiten, en om haar verzoek om vergoeding kracht bij
te zetten, dreigde de Nederlandsche Bank begin mei 1925 in een brief aan in Amsterdam
gevestigde buitenlandse banken met een inkrimping van Nederlandse kredieten aan Duitse
debiteuren. Zie De Vries, Herinneringen en dagboek, 613, 620. 621, 628, 677.
Bruins doelt hier op de zogenaamde Seehafenausnahmetarife, de preferentiële
spoorwegtarieven in Duitsland, die tot doel hadden het landvervoer van het Rijnland met de
Noordzeehavens zo goedkoop te maken dat West-Duitsland niet meer zou importeren via
Amsterdam en Rotterdam, maar via Hamburg en Bremen. Zie Verseput, ‘Nederland’.
Het nieuwe invoertarief.
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wat ik dacht van Schacht en zeide erbij, dat hij zelf was devoted to Schacht en dat
ik niet probeeren moest zijn meening te veranderen, omdat mij dat toch niet zou
gelukken. Ik vertelde hem mijn meening en zeide, dat ik gelukkig was het gevoel te
hebben dat ik persoonlijk met Schacht zeer goed kon opschieten, doch wees ook
op enkele andere kanten, o.a. op Schacht's ontvankelijkheid voor wisseling van
stemmingen, waarom het des te meer te betreuren was, dat hij in de bank feitelijk
alleen stond, en voorts op zijn vele spreken, te merkwaardiger, omdat hij erg gevoelig
is voor openbare bespreking en zich critiek persoonlijk aantrekt. ‘Yes, he is a man
with a heart’, antwoordde Norman, waaraan hij toevoegde, dat het toch veel
belangrijker was den toegang tot iemands hart te vinden dan tot iemands brains.
Norman zeide mij, dat ook Schacht hem van zijn kant gezegd had, dat hij het met
mij uitnemend kon vinden.
Daarna over mijn positie gesproken, waarbij ik hem ook vertelde, dat het
technische werk, op welk gebied mijn wettelijke bevoegdheid ligt, betrekkelijk
eenvoudig is en dat ik wel eens het gevoel had voor het overige, hoe zeer ik in het
algemeen voldoende informatie kreeg, toch te staan buiten het wezenlijk bedrijf.
Hieraan was echter weinig te veranderen. Zonder een persoonlijk goede verhouding
zou het belangrijkste deel van mijn taak onuitvoerbaar zijn.
Norman vroeg mij hoe mijn indruk was van de positie van den Generalrat. Ik zeide
hem, dat vooral de buitenlandsche leden het onbevredigende, dat ik zelf voelde, in
nog veel sterker mate moesten voelen en dat dit vooral tot uiting kwam in den
persoon van McGarrah. Persoonlijk moest ik dit echter toeschrijven: 1. aan het feit,
dat McGarrah als Amerikaan weinig van Europeesche toestanden op de hoogte is
en 2. ligt het in den aard van het bankbedrijf. In de spoorwegen is het veel
gemakkelijker om de maand 3 of 4 dagen bij elkaar te komen en over allerlei
bedrijfspunten te spreken. Bij het bankbedrijf gaat het over de algemeene
bankpolitiek, waarover men natuurlijk academisch van gedachten kan wisselen,
maar die zich uit in de massa der dagelijksche beslissingen, die nu eenmaal niet in
een commissie, die eens in de twee maanden vergadert, kunnen worden ingebracht.
Zoo b.v. de jongste disconto-verlaging, waartoe uiteraard op het geëigend moment
moest worden besloten en die niet op een volgende vergadering van den Generalrat
wachten kan. Het was een feit, dat de Generalrat in de wet zeer weinig
41
bevoegdheden heeft en daarom was de actie van sir Charles Addis zeer toe te
juichen, omdat zij toonde, dat de Generalrat over verschillende quaesties een eigen
meening wenscht te hebben. Ik had er echter dikwijls over nagedacht en ook met
Schacht over gesproken, doch zie geen mogelijkheid om door verandering van
bevoegdheid veel te bereiken, daargelaten of dergelijke wetsverandering mogelijk
zou zijn. Persoonlijk heb ik het zeer betreurd, dat dadelijk begonnen is met eens in
de twee maanden te vergaderen. Beter was geweest b.v. het eerste half jaar
maandelijks bijeen te komen. De beste wijze om dit gevoel van tekort te doen
verdwijnen, was echter m.i. meer persoonlijk contact, in de eerste plaats met
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In zijn dagboek gaat Bruins op deze actie niet verder in.

Nederlandse historische bronnen 8

50
Schacht. Norman zeide, dat dit niet alleen gold voor Schacht maar ook voor mij,
waarop ik zeide, dat ik, naar ik geloofde, veel meer met McGarrah gesproken heb
dan Schacht, maar dat ik juist in de punten waar het om gaat Schacht onmogelijk
kon vervangen. Norman drukte er zeer op, dat ik toch wanneer McGarrah weder in
Berlijn komt nog eens zeer mijn best zou doen veel contact met hem te hebben,
wat ik gaarne beloofde. Ik zeide ook nog, dat een van de punten, die ook een rol
spelen deze is, dat de Amerikanen aan veel grooter publiciteit gewend zijn dan wij
hier in Europa, zoodat zij b.v. ten opzichte van de opmaking van den weekstaat van
de bank kwade vermoedens hadden, daar waar wij dit als vanzelfsprekend
beschouwen. Overigens is McGarrah een Quaker en een zeer fijngevoelig man.
Dikwijls had ik het gevoel, dat eigenlijk Schacht de Amerikaan is en McGarrah de
man van dezen kant van den oceaan. Vergeten moest bovendien niet worden, dat
Schacht buitengewoon veel te doen heeft, terwijl hij zich uiteraard dikwijls te weinig
realiseert wat bij den ander bekend is en wat niet. Ook met Gilbert en de zijnen trof
mij dit dikwijls en wanneer ook Gilbert en anderen klagen over te weinig
mededeelzaamheid, dan is dit meer dan eens het gevolg hiervan, dat zij geen
Duitsch kennen, dus niet zelf de krant lezen en daardoor dingen en openbare
meeningsuitingen niet kennen, die de Duitscher als vanzelfsprekend bekend
veronderstelt. Ik prees Gilbert om zijn arbeidzaamheid, zijn
verantwoordelijkheidsgevoel en zijn volstrekt onpolitiek standpunt. Norman was het
hiermede geheel eens en noemde Gilbert een jongen man van unlimited possibilities.
Hij vroeg mij hoe oud hij was, waarop ik zeide ‘twee- of drie- en dertig’. ‘Dat is de
helft van mij’, zeide Norman en dan ik: ‘dat kan ik niet gelooven’, waarop Norman
42
zeide: ‘Ik ben 52, maar 52 is meer dan twee maal 33’. - - Het eind van het gesprek was, dat Norman mij zeide, dat ik ook mijnerzijds moest
doen wat ik kon om de buitenlandsche leden van den Generalrat persoonlijk op de
hoogte te houden en dat ik niet behoefde te vreezen, daarmede te treden in de
rechten van Schacht. In het najaar moest ik nog eens in Londen komen praten.
Zooals ik den heer R. Mees vandaag schreef, heeft dit gesprek mij een
buitengewonen indruk gegeven van en eerbied voor den persoon en het inzicht van
den heer Norman.
Over de Amerikanen in het algemeen sprekend zeide Norman nog, dat except
enkelen, waaronder hij rekende de Morgan people en Owen Young, alsmede weldra
Gilbert, de Amerikanen in den regel van een naiëf provincialisme blijk geven, dat
het zoo moeilijk maakte met hen verder te komen. ‘Wat een opvoedingstaak ligt
daar nog voor ons’, zeide Norman ‘You have many opportunities in that direction’.

Berlijn, 16 juli 1925
Aangezien Leverve mij gisteren of eergisteren verteld had, dat Norman hem naar
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Passage over de deviezenvoorraad van de Reichsbank en de firma Krupp niet opgenomen.
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de Nederlandsche spoorwegquaestie gevraagd had, had ik nog te meer reden
vanmiddag op de lunch bij Morgan, Norman te vragen of ik hem over deze zaak
nog eens een oogenblik kon spreken. Norman zeide, dat hij mij tevens nog gaarne
over enkele andere quaesties wilde spreken en kwam diens volgens vanmiddag
om 5 uur aan de bank. Ik begon met hem, zooals ik meerderen deed, uiteen te
zetten, dat de achtergrond van de geheele zaak eigenlijk is een algemeen geprikkeld
gevoel in Nederland, omdat men beseft, dat Duitschland, nu het zich weder wat
sterker gevoelt, de kleine landen weder gaat behandelen evenals voor den oorlog,
een karaktertrek, waarvan de kleine buren van Duitschland steeds de gevolgen
hebben ondervonden en die in het verkeer met andere groote landen, Engeland in
de eerste plaats, ontbreekt.
43
In dit kader moest hij de circulaire en besprekingen van de Nederlandsche Bank
zien, die mitsdien in dezen veel meer een algemeen opinie vertolken. De
44
spoorwegquaestie is in een vervelende phase gekomen, doordat de Duitsche
regeering zich van haar definitieve afspraak in juli 1924 gemaakt, niets heeft
aangetrokken en zich later beroepen heeft op het particuliere karakter van de
spoorwegen onder het Dawesplan. Tegen zekere preferentie voor de eigen havens
heeft Nederland natuurlijk geenerlei bezwaar. Hierin is ieder land souverein. Wat
Nederland echter hindert, is, dat de verschillen, die voor den oorlog pfennige waren,
thans marken zijn geworden en dat exportmogelijkheden, door credieten van
Nederlandsche zijde in het leven geroepen, thans zich uiten in zendingen over
Hamburg en Bremen en niet over de Nederlandsche havens, gelijk voorheen.
Nederland staat in dezen niet alleen, België, Frankrijk en Italië hebben gelijke
belangen, zij het misschien niet in die mate en in het Rijnland wordt veel voor het
Nederlandsche standpunt gevoeld. Nederland haalt thans echter de kastanjes uit
het vuur. Hieruit blijkt tevens, dat er tusschen de credieten en spoorwegpolitiek een
veel nader verband is dan een algemeene vermenging van politiek en bankwezen.
Tot voor kort heeft de Nederlandsche Bank voor haar medewerking de aanwezigheid
van een positief Nederlandsch belang geeischt. Enkele maanden geleden is men
45
wat ruimer geworden . Hier zou het echter gaan om medewerking in een geval,
waarin contraire belangen worden gediend. Voorts vertelde ik hem de quaestie van
de wol en het nieuwe tarief. De wolquaestie is thans geregeld en wat het tarief
aangaat, moest ik bekennen dat, voor zoover het luxe-invoer betreft, Duitschland
niet geheel ongelijk heeft haar invoerrechten als een verteringsbelasting te benutten.
Over de spoorwegquaestie sprekende, appuyeerde Norman zeer op het thans
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Bedoeld is de in noot 38 genoemde brief.
Zie noot 39.
Tot het voorjaar van 1925 had de Nederlandsche Bank als voorwaarde voor het herdisconto
van een acceptwissel bepaald, dat de goederen waarvan de aankoop met Nederlands krediet
was gefinancierd over een Nederlandse haven moesten worden verscheept. Over
acceptkrediet, zie Houwink ten Cate, ‘Amsterdam’ en Somary, Bankpolitik; voor het beleid
van de Nederlandsche Baak, zie Jongman, Nederlandse geldmarkt.
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particuliere karakter der spoorwegen . Hij had ook von Siemens ontmoet en in het
algemeen over de positie van de spoorwegen sprekend, van dezen den indruk
gekregen, dat hij scherp op de zelfstandigheid van de spoorwegen stond. Ik vertelde
hem, dat ik daags tevoren de heeren von Siemens en Schacht met onzen gezant
had samengebracht en dat daarbij von Siemens geheel hetzelfde standpunt had
ingenomen. Omdat ik reeds vroeger het gevoel had, dat hieromtrent geen
misverstanden moesten bestaan, had ik den heer Repelius een nota over de preciese
positie van de spoorwegen laten opmaken, die ik aan de competente personen had
toegezonden. M.i. moest het zwaartepunt thans liggen in een overleg tusschen de
spoorwegen, waartoe tot 21 september niets gebeuren moest.
Norman vertelde mij, dat hij van Schacht een nogal scherpen brief over de
handelingen van de Nederlandsche Bank gekregen had en dat hij daarna zich bij
den heer Ter Meulen nader had geïnformeerd. Schacht had hem ook verteld van
zijn gesprek met mij, waarop ik den heer Norman verslag deed van wat ik verder in
dezen had gedaan en besproken. Ik moest bekennen, dat men vermoedelijk in
Nederland niet geweten heeft, hoe scherp op dat oogenblik het wapen wezenlijk
was, doch dat ik hoop had, dat althans tot 21 september, den dag van de volgende
vergaderingen der spoorwegen, niets gebeuren zou. Norman zeide, dat hij het
persoonlijk zeer betreurde, dat de heer Vissering zich niet tevoren met Schacht
verstaan had en hij vroeg of Vissering mij in dezen niet gekend had. Ik antwoordde,
dat ik er niets van had geweten, doch het betreuren moest niet tevoren in Holland
te zijn geweest. Ik was in dien tijd langen tijd hier en zag Vissering eerst na de
circulaire. Toen ik zeide, dat ik meende, dat er misschien wel een reden kon hebben
bestaan, waarom Vissering op het oogenblik minder geneigdheid had zich met
Schacht in verbinding te stellen, antwoordde Norman dat ik vermoedelijk doelde op
een quaestie omtrent vergoeding van verliezen op oude markwissels geleden,
waaromtrent de heer Tetrode hier was geweest en Schacht hem zeer uitvoerig had
ingelicht. Schacht had hem ook verteld, dat hij mij de brieven van den heer Tetrode
en zijn antwoord had laten lezen. Norman voegde er aan toe, dat wat Schacht hem
verteld had, hem het gevoel gaf, dat de claims van de Nederlandsche Bank zeer
gering waren. Het ging om een Duitsche wisselportefeuille in het begin van den
47
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oorlog bij Warburg en Bleichröder uitstaande . Van Duitsche zijde is toen
voorgesteld, dat de Nederlandsche Bank een Nederlandsche wisselportefeuille zou
innen en de Duitschers zich met de inning van de Nederlandsche Bank-wissels
zouden belasten. Hiervan is niets gekomen, omdat, zooals Schacht zeide, men van
Nederlandsche zijde niet in dit voorstel wilde treden. Eenige garantie direct of indirect
voor den wisselkoers is aan de Nederlandsche Bank nimmer gegeven. In dit opzicht
is er verschil met de Javasche Bank, die iets dergelijks wel van de firma Warburg
gekregen heeft. Onder deze omstandigheden
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In het Dawesplan was immers bepaald dat de Duitse spoorwegen werden geprivatiseerd. Zie
inleiding, 18.
M.M. Warburg & Co., Hamburg.
Zie noot 31. S. Bleichröder, Berlijn was een der meer vooraanstaande particuliere banken.
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kan Norman volkomen begrijpen - onder reserve natuurlijk, dat deze voorstelling
van Schacht volledig en juist is - dat Schacht zich niet verantwoord heeft kunnen
49
voelen deze vorderingen anders te behandelen dan alle andere markvorderingen .
Ik zeide, dat ik inderdaad de brieven gelezen had, doch dat ik dadelijk het gevoel
50
had gehad, dat Schacht's brief veel te kort en abrupt afwijzend was . Had hij b.v.
geschreven, dat hij gaarne er nog eens met Vissering over wilde spreken, dan had
hij toch zijn standpunt kunnen handhaven en niet verder overleg moeilijk gemaakt.
Overigens behoefde ik niet te zeggen, dat ik de quaestie heel jammer vond en dat
een goede persoonlijke verhouding tusschen de heeren Schacht en Vissering ook
mij van het allergrootste belang scheen, waarop Norman zeide, dat hij meende dat
het mijn plicht was om in dezen bemiddelend op te treden en de zaak weder in het
juiste spoor te brengen.
Ik zeide, dat het eigenlijk mijn plan was geweest bij deze bespreking den heer
Norman te vragen zelf dit te doen, waarop hij zeide, dat hij, wanneer het eenigszins
kon, in de tweede helft van augustus met Strong naar Amsterdam zou komen en
anders toch vermoedelijk den heer Vissering naar hij hoopte spoedig wel eens in
Londen zou zien. Ik zeide nog, dat ik juist in een verhouding tusschen de
Nederlandsche Bank en de Reichsbank mij eigenlijk liever afzijdig hield, omdat ik
zelf Nederlander was en ik ook nimmer vergeten moest, dat mijn positie aan de
Reichsbank geheel berust op goede vriendschap. Met een andere centrale bank
zou ik dat bezwaar niet gehad hebben, waarop Norman zeide, dat ik hier geheel in
internationale functie was en mijn Nederlanderschap in dezen geen rol speelde. Hij
had met genoegen gehoord, dat ik morgen naar Nederland ging en hoopte, dat ik
nog eens een gesprek met Vissering zou hebben.

Berlijn, 17 juli 1925
Gesprek met Schacht voor vertrek naar Holland. Ik zeg, dat, terwijl ik eerst meende
de hangende quaesties aan den tijd en aan den heer Norman te moeten overlaten,
ik thans, na de gesprekken met Norman, nu ik naar Holland gaande den heer
Vissering zeker zou zien, gaarne zoo mogelijk het mijne zou willen doen om te
helpen de verhouding weder zoo goed mogelijk te maken. Schacht apprecieert dit
en zegt, dat hij zijnerzijds niets anders wenscht dan de meest vriendschappelijke
verhoudingen en nauwe samenwerking. Hij heeft van Warburg een voorstel gekregen
om de Nederlandsche Bank in staat te stellen hier een zeker bedrag tegen 9% uit
te zetten, waartegenover Schacht een gelijk bedrag in Nederland zou uitzetten,
daarmede gelegenheid gevend aan de Nederlandsche Bank om in 8 of 10 jaren
een belangrijk deel van het verloren bedrag terug te winnen. Alhoewel het
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Namelijk waarop niets was vergoed. Zie noot 35.
Schacht had op 26 maart Tetrode kortheidshalve geschreven dat het hem speet, dat hij in
deze met de Nederlandsche Bank van mening verschilde; Archief de Nederlandsche Bank
NV, dossier 77, markensaldi Nederlandsche Bank.
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aldus toch ‘auf meinem Rücken’ gaat, is Schacht bereid hiertoe mede te werken.
Op mijn opmerking, dat de eenigszins kortaangebonden toon van zijn antwoord
51
aan Tetrode misschien een belemmering vormde, antwoordde Schacht, dat het
nimmer zijn bedoeling is geweest hiermede op de algemeene verhouding en zeker
niet met Vissering ongunstig in te werken. Zijn indruk was steeds, dat de heer Tetrode
in de afwezigheid van mr. Vissering wat al te ijverig was geweest, en dat een kort
gesprek met mr. Vissering alles zou ophelderen. Hij is tot een zoodanige bespreking,
die hij zeer wenschelijk acht, ieder oogenblik bereid en hoopt dat men in Holland
zal inzien, dat het niet de regeering is, doch de zelfstandige spoorwegen, die in
dezen beslissen. Hij zeide mij - wat Norman mij niet verteld had - dat deze van
Leverve den indruk gekregen had, dat Leverve de Duitsche spoorwegpolitiek billijkte
en persoonlijk ondersteunde. Leverve zelf gaf mij niet den indruk zoo categorisch
52
te zijn. - - Schacht vertelde nog, dat er inderdaad veel terugtrekkingen van crediet uit Holland
hebben plaats gevonden, tezamen zelfs enkele tientallen millioenen mark, wat hem
zeer ongelegen was gekomen. Vögler was een dag tevoren bij hem en vertelde,
dat vele zwaarindustrieelen van uit Holland om gedeeltelijke of zelfs volledige
53
terugbetaling waren aangemaand . Ik dankte hem zeer voor de mededeeling. Hij
zijnerzijds mij voor den steun in de besprekingen met Norman en Strong verleend.

Amsterdam, 20 juli 1925
54

- - - Daarna een langdurig gesprek met de heeren Vissering en Tetrode. Ik vertelde
in het algemeen het een en ander over de gesprekken met Norman en Schacht en
zeg, dat ik het persoonlijk zeer zou waardeeren, indien ik naar Berlijn kon gaan met
een mededeeling, die uitzicht op spoedig nader overleg tusschen de beide banken
bood. Tetrode vertelt van het voorstel, dat hij van Warburg gekregen heeft, waarover
Schacht mij ook reeds sprak. De Nederlandsche Bank verwerkt een tegenvoorstel,
waarover donderdag nadere mededeelingen. Middelerwijl zeggen beiden, dat nu
55
Norman en Strong zich met de mark eenigszins solidair hebben verklaard , het
vraagstuk van verdere credietverleening aan Duitschland nog wel eens onder de
56
oogen kon worden gezien. - - -
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Zie de vorige noot.
Passage over de gouden standaard niet opgenomen.
Zie Ter Horst, ‘Holland’ en Mautner, ‘Nederland’.
Passage over een tenniswedstrijd niet opgenomen.
Norman en Strong hadden kort tevoren aan Schacht beloofd, dat hij bij een tekort aan deviezen
op hun banken kon rekenen en zij hem dollars en ponden zouden lenen.
Passage over hypothecaire kredieten aan Duitsland niet opgenomen.
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Amsterdam, 23 juli 1925
's Morgens de verslagen van de diverse besprekingen met Norman en Strong,
alsmede de besprekingen met Schacht op 17 juli aan Vissering voorgelegd. Vissering
vertelde mij, dat naar aanleiding van het voorstel van Warburg, thans bij brief van
Tetrode aan Warburg de bank harerzijds een ander voorstel had gedaan. Het bedrag,
waarover de Nederlandsche Bank het renteverschil tusschen het Reichsbank en
het Nederlandsche Bank disconto genieten zal, zou worden verhoogd tot 50 millioen
mark. De Nederlandsche Bank berekende het verschuldigde op grond van het
wisselbedrag van augustus 1914, met bijberekening van 3% intrest. Aldus komt
men tot ongeveer 10 à 11 millioen mark en niet tot het bedrag van 14 millioen mij
door Schacht genoemd. Op de genoemde basis zou dit bedrag in 4 à 5 jaar zijn
inverdiend, waarmede de Nederlandsche Bank tevreden zou zijn. Als tegenprestatie
was de Nederlandsche Bank dan bereid zelve een nieuwe Duitsche wisselportefeuille
aan te leggen tot een bedrag van b.v. 20 millioen, mits de goudwaarde door een
gouddepot werd gegarandeerd. Over deze 20 millioen zou Schacht desgewenscht
oogenblikkelijk kunnen beschikken en men vertrouwde, dat dit voor hem een
belangrijke factor zou uitmaken. Vissering vroeg mij, wat ik ervan dacht, waarop ik
zeide, dat het aanbod mij zeer verstandig leek, doch dat ik alleen zou willen
adviseeren om ingeval tegen een gouddepot bezwaar werd gemaakt, met een
schriftelijke garantie van Schacht genoegen te nemen. Op verzoek van Vissering
zal ik bij Schacht informeeren hoe hij in het algemeen over dit voorstel denkt en of
hij het een basis van verdere besprekingen acht. In dit geval was het Vissering's
voornemen spoedig eens naar Berlijn te komen. Ik zeide nog, dat wanneer tevens
de gedachte kon worden geuit dat, mocht het komen tot een daadwerkelijken steun
van Engeland en Amerika, Nederland bereid zou zijn hieraan deel te nemen, dit
57
vermoedelijk de positie nog verbeteren zou . Op eigen risico kan ik hier iets van
zeggen.
58
- - - Daarna lunch met Ter Meulen, met wien openhartig over veel dingen
gesproken. Ik vroeg hem hoe hij dacht over eventueele nieuwe credietverleening
aan Duitschland; besprak de verschillende punten met hem, doch hij was (naar zijn
aard) niet al te optimistisch. De stemming in Nederland zou wel zeer moeten wijzigen
en mocht een nieuwe organisatie worden opgericht dan achtte hij het plaatsen van
59
de aandeelen ervan in Holland niet gemakkelijk . Hij schrok erg van het standpunt
van Norman om de centrale banken alleen met elkander in relatie te laten staan.
Hope had op het oogenblik relaties met de Oostenrijksche, de Hongaarsche, de
Duitsche, de Zweedsche, de Deensche en nog enkele andere centrale banken.
Keulen en Aken zijn echter niet op een dag gebouwd en vooral in Zweden zou het,
naar hij meende, Norman niet gemakkelijk vallen zijn
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standpunt door te zetten. Ik zeide hem, dat wat Engeland en Amerika betrof Norman
het voor de Reichsbank in orde gemaakt heeft. Och, zeide Ter Meulen, als ik dit ga
missen, komt er wel wat anders, dat is in de geschiedenis van het huis Hope steeds
zoo geweest. Daarna terug naar Berlijn.

Berlijn, 25 juli 1925
Gesprek met Schacht des morgens om 10 uur. Ik vertel Schacht van mijn verblijf in
Holland en van mijn besprekingen aldaar aan de Nederlandsche Bank. Ik kan hem
verzekeren, dat de heer Vissering niet minder dan de heeren Norman en Strong
van de noodzakelijkheid van samenwerking tusschen de centrale banken overtuigd
is en dat de Nederlandsche Bank in dezen door gelijke beginselen zich laat leiden
als de banken, vertegenwoordigd door de genoemde heeren.
Het bleek, dat Schacht niet wist, dat de heer Tetrode in zijn antwoord aan den
heer Warburg nieuwe denkbeelden heeft geopperd. Ik zeide, dat de heer Warburg
dezer dagen wel een en ander aan den heer Schacht zou voorleggen en verzocht
hem, om wanneer hij meende, dat dit voorstel een basis van mondeling overleg zou
kunnen vormen, mij zulks te willen mededeelen, opdat ik het den heer Vissering
zou kunnen berichten. De heer Vissering was voornemens om in dat geval den heer
Schacht een bezoek te brengen, terwijl hij het ook zeer waardeeren zou den heer
Schacht te eeniger tijd in Amsterdam bij zich te zien. Schacht vertelde nog, dat hij
aan Warburg had medegedeeld, dat hij met belangstelling Warburg's voorstel gelezen
had, doch er den nadruk op leggen moest, dat het in de eerste plaats een quaestie
was van de beide banken zelf. De groote vraag is of driemaandelijks de verlenging
van deze wissels door de Nederlandsche Bank schriftelijk geautoriseerd is. In dat
geval is de Nederlandsche Bank wel in een eenigszins andere positie dan wanneer
de verlenging automatisch heeft plaats gevonden. In het laatste geval zou de houding
van beide banken, vooral wanneer zij niet wissels van derden voor het bedrag
hebben aangekocht, doch zelf de wederpartij zijn geweest, ernstige afkeuring
verdienen. Dit alles moet nog opgelost worden, doch Schacht herhaalde, dat hij
60
zijnerzijds volkomen bereid was om op redelijke basis mede te werken. - - -

Berlijn, 10 augustus 1925
Gesprek met Schacht. Gesproken over de komst van mr. Vissering. Schacht zegt
mij, dat hij liever niet over de bewuste circulaire spreken wil, omdat mijn eerste en
voornaamste doel is om tot een werkelijk, vriendschappelijke verhouding te komen.
Te dezen einde is hij bereid in de quaestie Warburg op redelijke
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voorwaarden mede te werken en hij hoopt het hieromtrent met Vissering eens te
worden. Hij vraagt mij echter of ik Vissering nog eens zeggen wil, dat het hem
61
onmogelijk is iets te doen, zoolang de circulaire niet op eeniger wijs uit de wereld
is, dus niet alleen geen uitvoering, maar intrekking of iets, wat daarmede gelijk staat.
Overigens is, zooals Schacht zegt, over iedere verlenging de Nederlandsche Bank
gehoord en is zelfs in den loop van den tijd het bedrag belangrijk verminderd; in zijn
oog verzwakt dit de positie van de Nederlandsche Bank wel eenigszins. Ik zeg, dat
ik de zaak niet beoordeelen kan, doch dat m.i. de normale weg zou zijn, dat tot de
vergadering der spoorwegen in september de Nederlandsche Bank de zaak
eenvoudig laat zooals zij is en dat daarna een redelijke oplossing gevonden wordt.

Berlijn, 11 augustus 1925
Mr. Vissering komt na een lange bespreking met Schacht hier en vertelt van den
uitslag der bespreking. Schacht heeft hem, zuiver als een persoonlijke gedachte,
voorgesteld dat de Reichsbank aan de Nederlandsche Bank een renteloos crediet
zou geven van 10 millioen mark, hetwelk de Nederlandsche Bank hier tegen 9%
zou kunnen uitzetten, wat de Nederlandsche Bank in staat zou stellen jaarlijks
540.000 gulden terug te verdienen. Opdat de Reichsbank geen verlies zou lijden
zou de Nederlandsche Bank omgekeerd aan de Reichsbank een crediet geven van
20 millioen gulden tegen 4,5%, waartegen de Reichsbank dan Golddiskontbank
wissels van 7% zou herdisconteeren. De Reichsbank zou alzoo maken 2,5% over
20 millioen of 500.000 gulden per jaar. Ik zeide Vissering, dat het denkbeeld mij
zeer aanlokkelijk leek, maar dat mijn eerste indruk was, dat de cijfers te laag waren.
Bij deze cijfers zou in 10 jaar het bedrag zijn inverdiend. Waar niet aan te nemen
is, dat de disconto van de Reichsbank gedurende de komende jaren onveranderlijk
9% zal blijven, zou deze regeling vermoedelijk weinig inbrengen. Ik zei daarom, dat
verdubbeling der cijfers zeker wenschelijk zou zijn, wanneer 40 millioen voor de
Nederlandsche Bank niet te veel zou zijn. Vissering schreef hierover naar Holland
en ik nam op mij om morgen de quaestie der verdubbeling bij Schacht te sondeeren.
Ook uitvoerig over de andere quaesties gesproken en over de wijze, waarop de
circulaire eventueel uit de wereld zou kunnen worden geholpen, waarbij Vissering
o.a. zeide, dat wanneer hij na zijn komst niet zooveel te doen had gevonden en de
zaak verder rustig eens een paar dagen had kunnen laten liggen, de heele circulaire
misschien niet zou zijn uitgegaan. Ik zeide hem, dat m.i. de circulaire een goede en
een slechte werking heeft gehad; een goede, die zich thans in resultaten kan
62
uitwerken ; en een slechte, die zijn werking met den tijd zal verliezen.
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Zie noot 43.
Resultaten werden evenwel niet geboekt, omdat het voorstel van Schacht niet aanvaardbaar
was voor directie en commissie van advies van de Nederlandsche Bank. Daarop keerde
Vissering onverrichterzake naar Amsterdam terug. Zie De Vries, Herinneringen en dagboek,
620, 628.
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Den Haag, 2 september 1925
In Den Haag langdurig onderhoud met Van Karnebeek. Grootendeels over
algemeenheden gesproken, Amerika, Frankrijk, enz. en over den algemeenen
toestand in Duitschland. Hij vertelde mij, dat hij gehoord heeft, dat ik een uiteenzetting
heb gegeven van de mogelijkheid, dat de Belgische kanalen voor een deel op
reparatierekening zouden kunnen worden aangelegd, doch voegt eraan toe, dat hij
niet gelooft, dat dit gauw zal geschieden. Ik herhaalde, dat het mij alleen getroffen
had, dat ik reeds in januari dit denkbeeld had hooren opperen nog voordat het
tractaat opnieuw ter hand werd genomen. Verder liet Van Karnebeek zich in zeer
afkeurenden zin uit over de circulaire van Vissering. Vissering had hem een uitvoerig
verslag gegeven van zijn bezoek hier in Berlijn, dat Van Karnebeek met veel
genoegen gelezen had. In zijn oog was de quaestie van het Duitsche toltarief veel
belangrijker voor ons land dan de spoorwegtarieven. Voor een deel moest ik hem
dit toegeven en Van Karnebeek zeide, dat hij, wat de spoorwegtarieven aanging,
al heel tevreden was, wanneer op de vergadering in september Nederland met
België op een lijn werd gesteld en wellicht nog enkele kleine concessies werden
gedaan. Overigens in hoofdzaak over personalia gesproken; inzonderheid de leiders
63
in Berlijn en onzen vertegenwoordiger aldaar . Tot slot vroeg hij mij of ik geregeld
in het land kwam en verzocht mij, toen ik hem zeide, dat dit het geval was, vooral
niet te vergeten hem te komen opzoeken.
Daarna met Snouck Hurgronje sprekend trof mij, dat hij het standpunt van Van
Karnebeek over de belangrijkheid van de beide quaesties absoluut niet deelde. Hij
meende integendeel, dat het voor ons prestige van het allergrootste belang is, dat
een nadeelige behandeling van ons land op spoorweggebied ongedaan wordt
gemaakt, terwijl hij, wat het toltarief aanging het eens was met de uitvoerige
uiteenzetting van Wolff, waarin deze tot de conclusie kwam, dat de hooger rechten
op onze landbouw drukkend in de eerste plaats, zoo niet vnl. zouden leiden tot een
hooger prijs in Duitschland en niet tot een vermindering van beteekenis van den
invoer uit Nederland.

Amsterdam, 3 september 1925
64

- - - Gedejeuneerd in Amsterdam met Vissering, die 's middags naar Londen vertrok
om Norman en Strong te ontmoeten. Vissering vertelde mij nader, wat hij mij reeds
geschreven had, dat ten slotte de directie in verband met den inhoud van een brief
65
uit Berlijn de zaak uitgesteld had, iets wat mij zeer verstandig lijkt . Hij vertelde mij
weder een brief van Schacht terug ontvangen te hebben, waarin deze
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W.A.F. baron Gevers, sinds 1906 gezant te Berlijn.
Passage over een gesprek met Van Doorninck niet opgenomen.
Zie noot 62.
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zegt, dat hij in allen deele van Vissering's brief goede nota genomen heeft. Vissering
maakt hieruit op, dat dus het voorstel blijft bestaan, waarop ik hem op zijn verzoek
beloofde om, wanneer verder de omstandigheden een hervatting van de
besprekingen mogelijk zouden maken, de zaak weder eens met Schacht te
bespreken, wat het voor de Nederlandsche Bank gemakkelijker zou maken er op
terug te komen. Tevens zou ik dadelijk eens informeeren wat Schacht precies
66
bedoelde met zijn korte antwoord. - - -

Berlijn, 28 november 1925
67

- - - Wij [Bruins en Schacht] komen vervolgens te spreken op den bewusten brief
van Kellogg aan de Amerikaansche banken, waarin hij waarschuwt tegen de Duitsche
gemeenteleeningen, daarbij wijzend zoowel op het transfervraagstuk, als op de
bepaling uit het verdrag van Versailles, waarbij alle Duitsch openbaar bezit voor de
schadevergoeding verpand is. Deze brief is buitengewoon ongelukkig, niet alleen
omdat het in hooge mate quaestieus is of deze laatste bepaling nog bestaat, maar
68
ook wegens het verband met het transfervraagstuk gelegd . Over dezen brief sprak
ik kort geleden met Gilbert, die haar eveneens ongelukkig vond. Het gevolg, wat
trouwens ook in de brief staat, is, dat thans alle Amerikanen bij Gilbert komen, en
hem vragen, wat hij voor garanties over de transfer geven kan. Gilbert's persoonlijke
meening is, dat de transfer hier niet veel mede te maken heeft, maar hij kan dit niet
zeggen, teneinde de positie van het transfercommittee niet te verzwakken en
bovendien kan men moeilijk weten hoe de zaak zich verder ontwikkelt. Overigens
blijft Schacht zeer sterk tegen de gemeenteleeningen geporteerd en hij verzoekt
mij in dit opzicht zoo mogelijk mijn verslag ook nog iets te versterken.
Eigenlijk om Schacht eens aan het praten te krijgen vertel ik hem, dat ik in Parijs
een gesprek had met den plaats vervangend vertegenwoordiger van Engeland in
de reparatiecommissie, die, toen wij over de houding van de Reichsbank tegenover
de gemeenteleeningen spraken, mij vroeg, of hierin ook niet een rol zou spelen, dat
Schacht thans bang is te veel valuta te krijgen, waardoor de transfereering te
gemakkelijk zou gaan. Schacht's reactie hierop was, dat hij zeide, of de Engelschen
dan dachten, dat de Amerikanen zulke kinderen waren, dat die de reparatie zouden
betalen, terwijl dan Duitschland al zijn goede bezit ervoor ver-
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Passage over Hugo Stinnes niet opgenomen.
Passage over een gesprek met Schacht over de financiële verhouding tussen circulatiebank
en regering niet opgenomen.
De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Frank B. Kellogg had op 9 oktober 1925
een brief met deze strekking geschreven met de opzet zoveel opschudding te verwekken dat
Parker Gilbert de openbare toezegging zou doen, dat de delging van de commerciële schulden
de voorrang genoot boven de aflossing van de politieke. Zie Link, Amerikanische
Stabilisierungspolitik, 392.
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hypothekeeren zou. Het was hem in Amerika genoeg duidelijk geworden, dat de
69
70
Amerikanen dit ter dege inzagen . - - -

[1926]
Berlijn, 30 april 1926
Gesprek met Schacht. In de eerste plaats over de komst van Strong en de plannen,
die daarmede in verband kunnen staan. Schacht vertelt mij, dat Norman hem
gevraagd heeft naar Londen te komen en dat hij van plan is hierna met Gilbert een
ernstig gesprek te hebben over de wijze, waarop het Dawesplan eventueel zou
kunnen worden gewijzigd. Hij meent, dat het goed zou zijn deze quaestie ook eens
in het algemeen op het tapijt te brengen en is voornemens dit ook te doen. Hij vraagt
mij, wat ik ervan denk en of ik weet, wat Gilbert ervan denkt. Ik zeg hem, dat ik ook
wel eens terloops met Gilbert een enkel woord gewisseld heb over deze quaestie,
doch niet kan zeggen, hoe hij erover denkt. Wat mij zelf aangaat, zie ik de zaak zoo.
Komt er niets tusschen, dan kan tot 1928 toe het plan glad verloopen, zonder dat
van geldtransfers van beteekenis sprake behoeft te zijn. De Fransche
71
Sachlieferungen zijn verder uitgebreid dan aanvankelijk verwacht werd, zoodat
Frankrijk thans reeds anticipeert op zijn inkomsten over 3 en 6 maanden. De
72
Ansammlung van marken op Gilbert's rekening zie ik voorloopig als de eenige
oorzaak, die uit zichzelf de vraag van het Dawesplan acuut maakt. Deze Ansammlung
toch, in plaats van de transfer te helpen, werkt haar in beginsel tegen, tenzij Gilbert
een sterk actieve beleggingspolitiek voert. Ook deze echter is aan bezwaren
onderhevig, zoodat de quaestie dan vanzelf aan de orde komt. Of het juist is van
Duitsche zijde de quaestie eerder aan de orde te stellen, moet ik betwijfelen. Aan
een verlaging van de lasten van Duitschland, geloof ik voorlopig niet. Verzet van
Fransche zijde is hier voorloopig zeker te wachten en ook Engeland zal, zoolang
73
de Balfour note blijft bestaan, vermoedelijk blijven aandringen op haar volle pond
uit Duitschland. De verlaging zie ik dus als een tweede quaestie, die eerst later aan
de orde komt.
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Schacht had tijdens zijn reis de indruk gekregen dat niemand in de Verenigde Staten geloofde
aan de haalbaarheid van het Dawesplan op de wat langere termijn. Zie Schacht aan de
rijksregering, 5 december 1925, ADAP, Serie B, I, 1, no. 7.
Passage over spoorwegobligaties en pensioenfondsen niet opgenomen.
De herstelbetalingen werden voor een kleiner deel in contanten getransfereerd. Voor het
merendeel werden zij echter in natura voldaan, via de Sachlieferungen, waarbij met name
de kolenleveranties aan Frankrijk van belang waren. Zie illustratie op pagina 20.
Indien de transfer in contanten de deviezenpositie van de Reichsbank of de wisselkoers van
de RM bedreigde, werden de gelden niet overgemaakt, maar opgehoopt (angesammelt) op
de rekening van Parker Gilbert bij de Reichsbank. Wanneer zijn creditsaldo een bedrag van
2 miljard RM overtrof, moest hij de gelden in Duitsland beleggen.
In de Balfour note van 1 augustus 1922 had de Engelse regering uitgesproken, dat ‘in no
circumstance do we propose to ask more from our debtors than is necessary to pay our
creditors. And while we do not ask for more, all will admit that we can hardly be content with
less’. Zie Link. Amerikanische Stabilisierungspolitik, 141.
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De quaestie, die door de Ansammlung op Gilbert's rekening aan de orde zal worden
gesteld, zal vermoedelijk niet betreffen een verlaging beneden het te transfereeren
bedrag, doch een gelijkmaken van de mark betalingen aan dit bedrag. Fixeert men
het bedrag op hetgeen redelijkerwijs door Duitschland kan worden betaald, dan is
zeker het moment daar om alle controle af te schaffen. Men kan van een land meer
krijgen, wanneer men het voldoen aan het mogelijke aan het land zelf overlaat, dan
wanneer men met een controlecommissie het onmogelijke vraagt. Hiervoor is echter
noodig, dat men het eens is over het bedrag, dat redelijkerwijs mogelijk is, en ik zie
hiervoor geen andere solutie dan de ervaring. Bovendien geloof ik, dat men niet
overschatten moet de geneigdheid van Frankrijk om afstand te doen van het laatste
deel van het wapen, dat het steeds gehad heeft, doordat van Duitschland meer
gevraagd werd, dan het geven kon. Dit beteekent afstand doen van de mogelijkheid
74
van sancties in welken vorm dan ook.
Schacht zegt, dat hij dit standpunt vrij pessimistisch vindt. Hij is het geheel eens
met wat ik verder nog zeide, nl., dat Duitschlands belang medebrengt, dat voorloopig
geen enkele daad wordt gedaan om de schuld te kapitaliseeren. Internationale
emissie van spoorweg- en industrie-obligaties is hierdoor m.i. niet in het Duitsch
belang. Ik weet wel, dat er van Fransche en Belgische zijde op wordt aangedrongen,
doch geloof, dat het overigens voorshands niet mogelijk is. Ook de mogelijkheid
om, in verband met de moeilijkheden in Frankrijk en Belgie, tot een verlaging van
het Duitsche bedrag te komen, zie ik eigenlijk niet. Ik geloof, dat dit leiden zou tot
constructies, die ten slotte toch voor Duitschland zeer weinig zouden beteekenen.
Een andere mogelijkheid is, dat ten slotte het Amerikaansche volk gaat inzien,
dat in het wezen der zaak Duitschland de betaler en Amerika de ontvanger is en
75
dat het conflict tusschen de eigen handelspolitiek en de Dawesbetalingen door
Amerika aan den lijve wordt gevoeld. Het kan zijn, dat men dit niet op korten termijn
waarschijnlijk acht. Men moet echter niet vergeten, dat deze geheele quaestie tot
dusver niet acuut geworden is, uitsluitend door de enorme credieten, die Amerika
gegeven heeft. Mocht dit op een goeden dag veranderen, dan zou het kunnen zijn,
dat de quaestie vrij snel ook door het publiek begrepen wordt en misschien leidt tot
een conflict over de handelspolitiek en tot een geneigdheid van Amerika om zuiver
in eigenbelang tot een vermindering van de geallieerde schulden over te gaan,
waaraan dan een herziening van de bedragen van het Dawesplan verbonden zou
zijn. Ook dit zie ik echter niet als iets, wat spoedig komen zal, zoodat ik inderdaad
voor de eerste jaren eigenlijk pessimistisch ben.
Schacht zegt, dat hij toch optimistischer is en dat, al is er vermoedelijk veel waars
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Zoals de bezetting van het Ruhrgebied in 1923 een sanctie was geweest.
Vanaf 1922 voerden de Verenigde Staten een gematigd protectionistische handelspolitiek,
waardoor de Europese (en de Duitse) export naar de Verenigde Staten werd afgeremd en
de Europese mogelijkheden om door middel van deze export deviezen te verdienen en
schulden af te lossen werden beperkt. Zie Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 191.
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in wat ik zeg, toch van Duitsche zijde de vraag moet worden warm gehouden.
Wanneer Gilbert terug komt, zal hij met hem eens ernstig praten.

Parijs, 18 mei 1926
Daarna naar Strong, wiens adres Gilbert mij gegeven had, zeggende dat Strong
het wel aardig zou vinden, als ik hem eens de hand kwam drukken. Strong had zich
verstoken in hotel Chatham, waar hij was met Winston, den opvolger van Gilbert
76
aan de treasury . Strong, die zeer voorkomend was en mij dadelijk aan de cocktail
zette, zag er slecht uit. Ik vroeg hem hoe het met hem ging, waarop hij antwoordde:
‘Perfect, ik bedoel eigenlijk allerberoerdst. Ik ben hier geheel incognito, ga nog zeven
dagen motoren met Winston naar Rome om mij daarna ergens voor een maand
aan de Zuidkust op te bergen, where I shall forget and be forgotten’. Met beiden,
van wie Winston niet den indruk maakt van het kaliber van Gilbert te zijn, eenigen
tijd gesproken. Strong zeide, dat het hem speet Schacht niet in Londen gezien te
hebben en verzocht mij hem en Vissering zijn groeten te doen. Ik vertelde kortelings
het een en ander over den toestand in Duitschland, waarna hij opnieuw uiting gaf
aan zijn appreciatie van Schacht's optreden. ‘Zij moesten hier een Schacht hebben’,
waarop ik hem vroeg of hij meende, dat een Schacht in Frankrijk zoo veel zou
kunnen uitrichten. Hij dacht zeer zeker, al was het alleen reeds door den invloed
van zijn persoonlijkheid op de regeering. Ik antwoord, dat mij dit eenigszins schijnt
gezien onder het licht van de Amerikaansche omstandigheden. In Amerika is de
regeering zelfstandig en vrij tegenover het parlement. In Europa en met name in
Frankrijk zijn de regeeringen de afschaduwingen van toevallige combinaties en
stroomingen in het parlement. Een regeering, die het goede wil staat hierdoor
machteloos en wat kan een centrale bankleider verder doen dan het disconto
verhoogen en credietrestricties invoeren. Tegenover den staat kan hij zich dit echter
practisch bijna nooit veroorloven. Overigens zeide ik hem, dat ik geloofde, dat Europa
juist thans midden in een crisis van dit standpunt was en dat zoowel in Frankrijk als
in België de tijd rijp was voor een verandering van de verhouding van gouvernement
77
en parlement, wat nog geen fascisme behoefde te beteekenen. - - -

Berlijn, 27 mei 1926
78

's Middags bezoek bij Gilbert. - - - Verder gesproken over de verschillende
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Ministerie van financiën.
Passage over de stabilisatie van de Poolse zloty niet opgenomen.
Passage over de kredietverlening van de Reichsbank aan het rijk niet opgenomen.

Nederlandse historische bronnen 8

64
quaesties, die Schacht vermoedelijk in Londen zal moveeren. Gilbert acht de meesten
79
hiervan voorbarig en weet, dat Norman in die geest met hem spreken zal. - - -

Berlijn, 31 mei 1926
80

- - - 's Avonds op den bieravond, die zeer gezellig was, heb ik over de zaak niet
meer gesproken, doch toen ik om 11 uur weg wilde gaan, vroeg Schacht of ik een
eind met hem mede wilde loopen. Wij hebben tot 12.15 rondgewandeld en ik bewaar
aan dit gesprek voornamelijk deze herinnering, dat ik Schacht dankbaar ben voor
het vertrouwen, dat hij mij geeft. Wat ik wel vreesde, is zijn reis naar Londen niet in
alle opzichten pleizierig geweest en hij gevoelt, zoowel in de geschiedenis van de
bank wetswijziging, als thans weder in deze ontwerp-resolutie van Addis een
gevoeligheid, zoo niet verminderd vertrouwen, die hij toch waarlijk meent niet te
verdienen. Zooals hij zeide, zou het moeilijk zijn zich een land te kunnen voorstellen,
dat een plan als het Dawesplan in de groote lijnen zoo loyaal zou uitvoeren als
Duitschland. Hij zelf heeft in Duitschland voor deze houding, die ook de zijne is, niet
dan aanvallen te verduren en had dus op andere erkenning van de andere zijde
81
gehoopt. Ik erken, dat hierin veel waars is. - - -

Berlijn, 30 augustus 1926
Na mijn terugkomst ga ik naar Schacht en wij spreken een oogenblik over
verschillende dingen. Bij zijn besprekingen met Strong en Norman heeft hij van
beiden, en speciaal van den laatsten, wederom een bijzonderen indruk gekregen.
Zij hebben drie dagen op ‘De Clinghe’ gelogeerd, waar zij het engagement van den
82
gastheer hebben zien aankomen , en hebben met Vissering eigenlijk alle quaesties
besproken. Ook een bezoek aan de Zuiderzeewerken stond op het programma.
Voor België en Frankrijk zijn voorloopig geen groote actie's van Engelsche of
83
Amerikaansche zijde te verwachten. Francqui en Delacroix zijn ook nog een dag
op ‘De Clinghe’ geweest, bij welke gelegenheid tot Schacht 's genoegen Delacroix
een zeer faire uiteenzetting gegeven heeft van de besprekingen over Eupen en
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Passage over de stabilisatie van de Belgische frank niet opgenomen.
Passage over een vergadering van de Generalrat niet opgenomen.
Passage over de Pruisische Staatsbank niet opgenomen.
Het woonhuis van Vissering te Bloemendaal. Op 6 september 1926 huwde Vissering in tweede
echt met mej. G.C. Krayenhoff van de Leur.
Dat wil zeggen stabilisatieleningen.
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Malmédy . Schacht gelooft niet, dat deze quaestie voor goed van de baan is. - - 86
- - - Schacht vertelde mij nog, dat zoowel Norman als Strong en hij zelf
buitengewoon te spreken waren over de Nederlandsche zwijgzaamheid en de
Nederlandsche pers. Ofschoon zij drie dagen in Bloemendaal gelogeerd hebben
en in presentie van verschillende andere Amsterdammers een bezoek aan de
Zuiderzeewerken hebben gebracht, heeft in geen krant een bericht hierover gestaan.
Het eenige is geweest, dat Strong en Schacht elkaar in Scheveningen zouden
hebben getroffen, waar zij geen van beiden zijn geweest.

Den Haag, 15 september 1926
87

- - - Lang gesprek met C.A.P. van Stolk in Den Haag. Toevallig komt Kröller er bij,
die er zeer goed uitzag en een heel wat minder gedrukten indruk maakte dan een
paar jaar geleden. Wij hadden reeds eenigen tijd over hem gesproken en hebben
na zijn weggaan dit gesprek voortgezet. Ik zeide, dat ik eigenlijk niet verwacht had,
dat de heer Kröller thans zooveel beter gestemd zou zijn, waarop Van Stolk
antwoordde, dat hem dit heel duidelijk was. Kröller heeft de geschiedenis reeds een
paar jaar zien aankomen en nu is het gebeurd op een wijze, die voor zijn persoonlijke
belangen niet onaangenaam kan zijn. Hij staat zoo diep in het krijt bij de Robaver,
dat deze hem practisch niet kan laten vallen. De rente op de verschillende obligatie's
is dan ook prompt betaald. Kröller zelf heeft een jaarlijkse toelage gekregen, die,
naar men zegt, 50.000, - gulden bedraagt en verder kan er op het oogenblik heel
88
weinig gebeuren. In verband met wat de minister mij mededeelde over pogingen
van de Robaver om de schuld aan de regeering op Kröller over te dragen, vond ik
deze wijze van zien wel merkwaardig.
Van Stolk vertelde mij verder, wat hij mij vroeger nooit zoo in details verteld had,
hoe hij in het begin van de oorlog deel gekregen heeft aan de graanleveranties voor
de regeering, iets waarvan ik zelf de allereerste phase heb meegemaakt. Ik was in
Londen bij het uitbreken van de oorlog en hoorde toevallig van onzen
89
consulgeneraal , dat deze opdracht had van de regeering om granen te koopen,
dit een moeilijke taak vond, maar zich met een paar betrouwbare makelaars in
verbinding had gesteld. Ik vertelde dit aan Van Deventer, die mij een paar dagen
later vertelde, dit oogenblikkelijk aan den heer Kröller overgebracht te hebben, die
dadelijk naar Treub gestapt is en als gevolg van een bespreking met deze de
opdracht kreeg voor deze graanleveranties te zorgen. Van Stolk hoort toevallig uit
Londen, wat Kröller
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Schacht en Delacroix hadden al in 1925 overleg gepleegd over de vraag of Eupen-Malmédy
aan Duitsland kon worden teruggegeven in ruil voor een schadevergoeding. Zie Vogt, Die
Entstehung. 133 vlg.
Passages over spoorwegobligaties, Francqui en Reinhold niet opgenomen.
Passage over een mogelijk aftreden van Norman niet opgenomen.
Passage over een gesprek met mej. Van Dorp niet opgenomen.
Minister van financiën jhr. mr. D.J. de Geer.
H.S.J. Maas, consul-generaal te Londen, 1897-1922.
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voor de eerste groote leveringen daar betaald heeft en verneemt in Den Haag, dat
aan de regeering een prijs van 15% hooger in rekening was gebracht. Hij voelde
zich daarna gedrongen naar Treub toe te gaan, wien hij het mededeelde en wien
hij voorstelde, dat Treub een paar van zijn knappe ambtenaren eens een paar weken
bij Van Stolk op zijn kantoor zou sturen, dan zou Van Stolk hen wel zooveel kunnen
leeren, dat zij persoonlijk door makelaars in Londen zouden kunnen koopen. Treub
wilde hiervan niet hooren, doch stelde Van Stolk voor, de aankopen samen met
Kröller te doen, wat sedert dien geschied is. Van Stolk wilde het doen zonder
commissie, of althans voor een veel lagere commissie, doch Kröller wenschte de
usantieele commissie, waarbij Van Stolk zich heeft neergelegd. Hij is er later, toen
de bedragen grooter werden, nog eens op terug gekomen, maar verandering is er
niet meer in gebracht.

Berlijn, 11 november 1926
Gesprek met Schacht, die in de eerste plaats terugkomt op het gisterenmorgen
90
plaats gehad hebbende verhoor van hem voor de enquêtecommissie i.z. de
91
Verkehrskreditbank, de Reichskreditgesellschaft, de post , enz. Schacht was over
het verloop van den dag niet geheel tevreden en vroeg, wat ik er van vond. Ik ben
alleen bij het eerste gedeelte aanwezig geweest en vond toen Schacht op sommige
punten zelfs zeer goed. Later is hij, zooals ik van Binnerts en Repelius hoorde, wat
zwaar geworden en is de heele discussie eenigszins in het zand verloopen,
hoofdzakelijk door de schuld van den president Hilferding. Schacht is van plan op
de zaak terug te komen in een uitvoerige nota, die hij zal voorleggen aan de regeering
en misschien ook aan de Rijksdag. Dat de zaak aan het rollen is gekomen, acht hij
van groote beteekenis. Hij had den vorigen dag Gilbert ontmoet, die er gelijk over
dacht. Vervolgens kwam hij opnieuw terug op de quaestie van de buitenlandsche
credieten. Hij is in den laatsten tijd hoe langer hoe meer versterkt in zijn oppositie
daartegen en beriep zich hierbij ook op mr. Gilbert. Ik
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In de herfst van 1926 werd door een parlementaire enquêtecommissie, de ‘Enquete-Ausschuss
zur Untersuchung der deutschen Wirtschaftslage’, een onderzoek naar de economie ingesteld.
Schacht gebruikte deze commissie als een forum voor zijn pleidooi voor revisie van het
Dawesplan. Hij wees er op, dat de deviezen, die door Parker Gilbert werden getransfereerd,
niet door de export werden gegenereerd, maar dat, integendeel, de betaalbaarheid van de
herstelbetalingen werd ‘vorgetäuscht’ door de buitenlandse kredieten, waarvan de deviezen
bij de Reichsbank terecht kwamen. Zie Hardach, Weltmarktorientierung, 71; Link,
Amerikanische Stabilisierungspolitik, 406 vlg.; Wandel, Die Bedeutung, 103 vlg.; Maurer,
Reichsfinanzen, 29.
Voor 1914 waren de kasgelden van het rijk, de fiscus, de giro en de spoorwegen bij de
Reichsbank ingelegd. Tijdens de republiek weigerden deze staatsorganen hun ‘öffentlichen
Gelder’ aan de Reichsbank ter beschikking te stellen, omdat zij deze liever op de geldmarkt
uitzetten, zodat zij renteinkomsten konden boeken. Vanaf september 1925 streefde Schacht,
daarin gesteund door Generalrat, Parker Gilbert en Bruins, naar een centralisatie van de
openbare gelden onder zijn beheer om zodoende de greep van de Reichsbank op de geldmarkt
te verstevigen.
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acht dit van zoodanige beteekenis, dat ik vanmiddag hierover nog met Gilbert zal
gaan praten. Hij had een diagram laten opmaken, waaruit hij concludeerde, dat alle
reparatie tot dusver uit leeningen betaald is. Op dit diagram kwam voor een lijn voor
het invoersaldo, een voor de goud- en deviezenvoorraad van de Reichsbank en
een voor de toeneming der buitenlandsche credieten. De buitenlandsche credieten
op korten termijn waren echter verwaarloosd. Ik zeide Schacht, dat ik nog altijd zijn
meening niet kon deelen en mij in het bijzonder de vraag stelde, of een land, dat
zoo sterk tot rationalisatie overgaat als Duitschland thans, en mitsdien onmogelijk
uit eigen kapitaalvormingen in de nieuwe kapitaalbehoeften der werkeloozen kan
voorzien, niet ook uit dit oogpunt verstandig doet, geld in het buitenland op te nemen,
zoolang met dit geld wezenlijk winst te maken valt.
92
Verder vertelde Schacht mij, dat zijn boek over de stabilisatie van de mark thans
binnen enkele weken uitkomt en hij zeide, dat de geheime zitting van de
Enquete-Ausschuss in hoofdzaak gewijd was geweest aan een bespreking over de
positie van de Reichsbank, waarbij hij een overzicht had gegeven over de geheime
en openbare reserves thans in de Reichsbank aanwezig. Hij kwam hierbij op een
cijfer van niet minder dan 600 millioen, waarbij figureerden 120 millioen reserve in
de deviezen- en 180 millioen in de effectenportefeuille, bekende aandeelen, verder
niet uitgekeerd dividend Golddiskontbank en 30 à 40 millioen niet uitgekeerd
93
disconto-aandeel van de Rentenbank. - - Verder vraagt hij mij, wat mijn indruk is van het weggaan van Sterrett en of hierbij
ook de opvolging van Gilbert een rol speelt. Ik zeg, dat ik dienaangaande niets
zekers weet, doch wel een indruk heb, dat de opvolger van Sterrett, Pierre Jay,
misschien wel eens bestemd kon zijn als eventueel opvolger van Gilbert. Schacht
zegt, dat hij het buitengewoon betreuren zou, indien Gilbert wegging. Zijn opvolger
zou nooit met de autoriteit van Gilbert kunnen optreden en het zou buitengewoon
te betreuren zijn, indien de functie van de agent general een werd, waarvoor men
alle drie jaar iemand anders nam. Hij had nog steeds hoop, dat hij het einde zou
meemaken, dat hij, komt Amerika eens in crisis, nog steeds vrij aanstaande acht.
Ik zeg hem, dat mijn optimisme dienaangaande zeer verminderd is, vooral na de
verkiezingen verleden week in de Vereenigde Staten, die eigenlijk voor de eerste
twee jaar het aan de orde stellen van groote financieele vraagstukken uitermate
94
onwaarschijnlijk maken . Ik voeg er nog aan toe, dat McGarrah geheel bevestigt,
wat Gilbert steeds zeide, dat de beteekenis van de actie tegen het Dawesplan vrijwel
gelijk nul is. Elke kleinigheid wordt hier in de kranten breed uitgemeten, waardoor
95
men in Duitschland zich een en ander veel te gewichtig voorstelt. - - -
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Zie literatuurlijst.
Passage over België niet opgenomen.
Bij de tussentijdse verkiezingen had de Republikeinse partij van Coolidge een overwinning
geboekt. Mede onder invloed van zijn vice-president Charles G. Dawes identificeerde zijn
kabinet zich met diens plan en de belangen van de Amerikaanse bankiers.
Passsage over goudaankopen van de Bank of England niet opgenomen.
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Bespreking met Gilbert. Zeer uitvoerig gesproken over het vraagstuk der
buitenlandsche leeningen, waarbij Schacht mij 's morgens Gilbert als aan zijn zijde
staand, had geciteerd. Uit een voorafgaande bespreking met Morgan was mij reeds
gebleken, dat hiervan wel iets aan was en ook Gilbert begon met te zeggen, dat hij
vond, dat Schacht verschillende verstandige opmerkingen had gemaakt.
Ik zeide, dat ik trachten zou hem mijn meening tegenover die van Schacht, zooals
96
deze in het verslag voor de enquêtecommissie te vinden is, uiteen te zetten. In de
eerste plaats: zijn de buitenlandsche leeningen oorzaak van de geldruimte? M.i.
zijn de tijdelijke direct en indirect naar Duitschland gevloeid uit hun aard kurzfristige
en kurzfristig blijvende kapitalen uit de inflatielanden, hiervoor mede in de eerste
plaats verantwoordelijk. Bovendien zie ik in het bestaan en blijven bestaan in
Duitschland naast elkander van een lage geldrente en een hooge kapitaalrente in
de eerste plaats een bewijs hiervoor, dat het mechanisme in Duitschland nog niet
deugt. Een van de functies van het bankwezen is, te overvloedige gelden op korten
termijn over te brengen naar de markt voor lange termijn. Dit geschiedt op allerlei
wijzen, doch in de eerste plaats dienen hiervoor zoowel in de Vereenigde Staten
als in Engeland en Nederland de staatsfondsen. Deze zijn er in Duitschland nog
niet en men zou wegens den tegenwoordigen toestand bijna wenschen, dat er een
rijksleening kwam. Ook overigens is de markt der vaste rente dragende fondsen in
Duitschland nog bij verre na niet zoo liquide en veel gevoeliger dan elders. Vandaar
een te verklaren terughouding der banken. Dan klaagt Schacht over een veel te
groote toename der buitenlandsche valuta bij de Reichsbank. Misschien is er thans
97
600 millioen . De Zwitsersche en Nederlandsche circulatiebanken hebben bij een
relatief veel grootere goudvoorraad resp. 200 en 400 millioen buitenlandsch tegoed,
wat men daar tegenover de reeds genoemde credietpositie der landen op korten
termijn tegenover de inflatielanden, volkomen normaal acht. De bezwaren van
Schacht uit dezen hoofde kan ik slechts zien als passend in een evasieve
reparatiepolitiek. Dit blijkt duidelijk uit zijn eigen woorden. Dit deel is van zijn betoog
het meest reeële.
Ook het veel gehoorde argument, dat Duitschland zich cumulatief in de schuld
steekt en dus steeds armer wordt en minder geschikt tot reparatiebetalingen, is m.i.
onjuist. Juist was het misschien, toen aanvankelijk voor louter consumptieve
doeleinden gelden elders werden opgenomen en schuldvrije of schuldvrij gewordene
objecten verpand. Thans echter worden leeningen in den regel opgenomen op grond
van calculaties, die geacht worden aan de nieuw aan te leggen fabrieken, enz. een
grooter opbrengst dan de verschuldigde rente te waarborgen. Is de calculatie juist,
dan is elk element van cumulatieve verschuldiging of verarming er uit verdwenen,
doch is het een voor de Duitsche volksgemeenschap voordeelige en juiste transactie,
wier natuurlijke ontwikkeling men moet steunen en waaraan slechts reparatiepolitieke
overwegingen vijandig kunnen zijn.
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Zie noot 90.
Vergelijk de tabel over de goud- en deviezenreserves in collectie Bruins, 144.
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Schacht wijst nog steeds, niettegenstaande de ingevoerde controle, op de zoo
onjuiste buitenlandsche steden en andere openbare leeningen. Men moet hier
scherp onderscheiden. Als er iets fout is, dan zijn het niet de buitenlandsche
leeningen dezer lichamen, doch hun leeningpolitiek, de uitzetting van hun
buitengewonen dienst, los van de vraag, waar zij het geld vinden. Het is dus een
vraag van onvoldoend hierarchisch-staatkundig toezicht, niet van leeningen in het
buitenland. Immers, dat staat en gemeenten in het bijzonder in het buitenland leenen
en niet particuliere bedrijven, die slechts bij uitzondering internationaal bekend zijn,
ligt voor de hand. Ook landen, die voor den oorlog een geringe kapitaalimport
hadden, zoo de Scandinavische, deden zulks. Zij laten daardoor voor de particuliere
emissies de binnenlandsche markt vrij. De kapitaalmarkt moet men als een eenheid
zien met de rentevoet als algemeene regulator. Verstandig is, dat, wie in het
buitenland het best terecht kan, daar leent. Toegeven kan ik slechts, dat de
toevloeiing der vreemde leeningen zeer schoksgewijze gaat en dat geleidelijkheid
in theorie beter ware. Practisch zijn de schokken echter allerminst zoo groot en de
Reichsbank kan ze zonder bezwaar opvangen.
Zoo blijft er van de bezwaren van Schacht niet veel over, terwijl hij een zeer
voorname reden, om deze vreemde credieten - behalve nog wegens hun algemeene
rentedrukkende werking - toe te laten en zelfs toe te juichen, vergeet. In meerdere
mate, dan ik aanvankelijk geneigd was aan te nemen - ik dacht, dat het meer tijd
kostte - is de huidige werkloosheid het gevolg van rationalisatie. Rationalisatie wil
zeggen, meer kapitaal per arbeider. De doorgevoerd wordende rationalisatie kost
dus reeds veel kapitaal en de tewerkstelling der werkloozen op de gerationaliseerde
basis verdere verhoogde kapitaalbedragen. De kapitaalbehoefte bij een dergelijke
versnelde rationalisatie, bovendien bij een zoo toenemende bevolking, is mitsdien
zoo groot, dat het zelfs de vraag is, of een rijk en sterk kapitaalvormend land hierin
zou kunnen voorzien. Vreemd kapitaal is dus thans voor Duitschland dringend
noodig en ik acht alle kunstmatige beperking van deze toevoer een maatschappelijk
nadeelig handelen.
Ik geloof, dat het goed is, dit eens te hebben uiteengezet. Verder nog over allerlei
minder relevante quaesties gesproken, waarbij, in hoeverre er reden voor Gilbert
zou kunnen zijn bij Schacht erop aan te dringen, wat minder te spreken. Ik vertel
hem, dat Schacht hedenmorgen juist zelf tegen mij zeide, dat hij het thans zeer
98
beperken wilde. - - -

Amsterdam, 15 november 1926
Alvorens naar Parijs te gaan op 15 november 1926, een bezoek gebracht aan
Amsterdam, waar ik 's morgens met de heer Vissering gesproken heb. Hij vertelde
mij van zijn laatste bezoeken aan Parijs, Brussel en Londen en bleek over de
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Passage over de Duitse pasmunt niet opgenomen.
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ontwikkeling der dingen in Parijs een gelijke meening te hebben, als die ik in Berlijn
had. Over de ontwikkeling in Holland was hij pessimistisch. Hij acht het dubieus, of
de Bankassociatie het houden kan en deed mij zeer verrassende mededeelingen
over een Haagsche bankfirma. Aan den anderen kant was zeer verheugend, wat
hij over Kröller vertelde. Zaterdag tevoren had ik bij een reünie van degenen, die
25 jaar geleden in Leiden waren aangekomen, er reeds van Snouck Hurgronje iets
over gehoord, doch Vissering vertelde mij thans het nadere erover. De zaak is deze,
dat het hoogste Chileensche gerechtshof definitief ten voordeele van de Müller-Gute
99
Hoffnungshütte-combinatie uitspraak heeft gedaan i.z. een ertsvoorkomen, dat
buitengewoon gunstig gelegen moet zijn op 40 km. van de kust, waar de Betlehem
Steel Cy. thans ertsen exploiteert op 400 km. van de kust. De directe verkoopwaarde
van het aandeel van Müller is te schatten op 7 à 10.000.000 gulden, maar
vermoedelijk zal er den voorkeur aan gegeven worden de zaak zelf te exploiteeren.
De moeilijkheid hierbij is, dat het Müllerconcern in Holland zeker geen nieuw geld
zal kunnen krijgen en de Gute Hoffnungshütte hier voor zoude moeten zorgen.
Eigen exploitatie is echter, naar het schijnt, zeker voordeeliger. Zooals mr. Vissering
mij zeide, maakt deze gunstige wending een andere quaestie acuut en wel de positie
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van Van Hengel bij de Robaver . Hij was er namelijk gekomen met het oog op de
liquidatie van de Müllerrekening en deze is thans op een basis gekomen, dat speciaal
toezicht niet meer noodig is. Moeilijker is, wat er met hem gebeuren moet. Vissering
had den indruk, dat hij graag zelf in het Müllerconcern zou willen komen. Vissering
verzocht mij, Moreau en Franck van hem te groeten.

[1927]
Berlijn, 1 maart 1927
De heer Montagu Norman, die gisterenochtend in Berlijn aankwam en met wien wij
gisteren bij Schacht lunchten, kwam vanmorgen bij mij praten. Wij spraken bijna
twee uur over allerhande quaesties. Ik legde hem de quaestie van de öffentliche
101
Gelder en de Golddiskontbank uit. Hij had hierover ook reeds met Schacht
gesproken en vond de oplossing, ook al impliceert deze een langer leven van de
102
Golddiskontbank, thans geheel redelijk .
Voorts uitvoerig gepraat over den invloed en de betekenis van de buitenlandsche
schulden van Duitschland. Het verarmingselement, dat hier ongetwijfeld inzit, acht
hij, geloof ik, veel te groot, ook voor de toekomst van het Dawesplan. Op den duur
zal de cumulatieve werking zich zeker doen gelden, doch ik geloof, dat dit eerst veel
later tot bezwaren aanleiding zal geven, als Norman denkt. Het einde van
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Wm. H. Müller & Co., Den Haag. Zie boven, 5 januari 1925.
Zie boven, 22 december 1924.
Zie noot 91.
Alhoewel Schacht eerder had toegezegd, de Golddiskontbank te willen liquideren, veranderde
hij van mening, en wilde hij haar gebruiken als beheersinstrument van de openbare gelden.
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10 Montagu Morman klopt Schacht vaderlijk op de schouder.
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het Dawesplan zie ik niet zoozeer hierin, als wel in de mogelijkheid van een
gemeenschappelijke regeling van de geallieerde schulden, wat van Amerika afhangt.
Ik geef hem een aantal cijfers en beloof, deze nog nader te zullen toelichten in een
schrijven, dat ik hem eind maart zal toesturen. Vervolgens eveneens uitvoerig over
de Reichsbankpolitiek in verband met de reparatie. Hij vertelt mij, Schacht te hebben
aangeraden, zich niet te laten dwingen tot wijziging van zijn discontopolitiek in
103
verband met de reparatiebetalingen . Ik zeide hem, dat ik hiertegen twee bezwaren
had, primo het algemeene bezwaar, dat ik geloof, dat bij goede wil van Duitschland
een wijziging eerder komt, en secundo omdat een dergelijke politiek voor de
Reichsbank m.i. uitermate moeilijk is. Gilbert behoeft toch niets anders te doen dan
eenvoudig deviezen uit de markt weg te koopen, desnoods in New York of in Londen,
met het onvermijdelijke gevolg, dat de Reichsbank wel verplicht is defensieve
maatregelen te nemen en dus tot discontoverhooging over te gaan. De
percentgewijze dekking van de Reichsbank dwingt toch tot evenredige inkrimping
van de credietverleeningen. De Reichsbank kan zich hier niet afmaken door te
zeggen, dat de vermindering van haar deviezenpositie aan maatregelen van Gilbert
te wijten is. Verder nog een tijd lang over de verhoudingen hier en over de
verschillende personen gesproken.

Berlijn, 9 mei 1927
Na een afwezigheid van bijna een maand in Berlijn teruggekomen, heb ik een lange
bespreking met Schacht. Hij vertelt mij, dat hij het gevoel heeft, dat de toestand in
Duitschland thans een zeer ernstig karakter draagt. De zaak is zoo, dat de particuliere
banken vrijwel geen geld aan de industrie hebben uitgeleend. De industrie heeft
zich met de buitenlandsche leeningen zeer rijkelijk voorzien en voert, in herinnering
aan de moeilijkheden van 1924-1925, een zeer voorzichtige kaspolitiek. Bovendien
104
is in den tijd van de Engelsche staking door veel industrieën zeer veel verdiend
geworden, naar schatting tezamen minstens een extra winst van 1 milliard. Het
gevolg is, dat de groote meerderheid van de transacties, die de particuliere banken
doen, bestaan in de financiering van effectenspeculaties. Deden zij dit met Duitsch
geld, dan was dit niet zoo ernstig. Schacht heeft echter in den laatsten tijd zooveel
mogelijk geprobeerd, zich op dit punt een beeld
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In januari 1927 had Schacht het disconto verlaagd, waardoor het rente-écart tussen Duitsland
en het buitenland werd verkleind, zodat de stroom van buitenlandse saldi naar Duitsland werd
ingedamd. De Duitse banken, die hun valutakredieten moesten aflossen, kochten vervolgens
deviezen bij de Reichsbank, terwijl door de grotere vraag naar deviezen de RM-koers onder
druk kwam te staan, en de Reichsbank dus deviezen moest afstaan. Zodoende kon de
Reichsbank minder deviezen leveren aan de agent general voor de herstelbetalingen. Schacht
hoopte blijkbaar, dat hij door een verlaging van de rentevoet een onderbreking van de transfer
kon bewerkstelligen, waarna nieuwe onderhandelingen over het Dawesplan plaats zouden
vinden. Zie Hardach, Weltmarktorientierung, 77.
De Engelse kolenstaking van 1926.
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te vormen en zijn conclusie is, dat Duitschland thans 1,5 à 2 milliard RM op korten
termijn aan het buitenland schuldig is, waarvan minstens 1 à 1,5 milliard voor
effectenspeculaties gebruikt wordt. De winst op de effectenspeculaties heeft geleid
tot meerdere consumptie, wat een der oorzaken is van de passiviteit van de
handelsbalans van de laatste maanden. Sedert januari is de passiviteit meer dan
800 millioen. Het gevolg hiervan, alsmede van de geldtransfers van Gilbert, is, dat
de Reichsbank thans op een minimum van deviezen is gekomen. Rekent men alle
geheime reserves mede, dan is het totaal van goud en deviezen thans hoogstens
2,25 milliard, tegen 3 milliard 6 maanden geleden. Deze cijfers zijn in verband met
de bestaande en toenemende Auslandsverschuldungen op korten termijn
angstwekkend. Had Gilbert niet voor transferdoeleinden weggetrokken, dan zou het
bedrag in de laatste twee maanden niet gedaald zijn. Schacht had gehoopt, dat de
verlaging van het disconto in Londen een gunstigen invloed gehad zou hebben,
doch dit is niet het geval geweest, alleen de beurs is nog verder gestegen en
daarmede de zaak nog ernstiger geworden. Schacht zeide, zich weer machteloos
te voelen tegenover deze ontwikkeling. De buitenlandsche credieten op langen
105
termijn had hij met succes naar beneden kunnen drukken ; ten opzichte van de
buitenlandsche schuld op korten termijn op de beurs had hij echter geen macht.
Het eenige, wat hij zou kunnen doen, zou zijn, de banken, die bij hem in het krijt
staan, te zeggen, dat zij hun schulden bij de bank moeten verminderen en alleen
nieuw crediet zouden kunnen krijgen, indien zij konden aantoonen, hun
106
reportcredieten te hebben ingekrompen. Waar Schacht voor vreest, is een Krach
of een ernstig geval op de beurs, gevolgd door een terugtrekken van buitenlandsche
gelden, in welk geval hij aan de aanvraag niet zou kunnen voldoen.
Ik vroeg hem nog, of hij niet meent, dat, nu de buitenlandsche credieten op langen
termijn zijn ingeperkt geworden, die op korten termijn niet grooter zijn geworden.
Schacht meent niet, dat dit veel invloed gehad heeft. Schacht hoopt, zoo spoedig
Gilbert terug is, deze zaak eens langdurig en ernstig met hem te bepraten. Hij heeft
het altijd zeer betreurd, dat Köhler, en velen na hem, de quaestie van de opbrenging
107
der markbedragen aan twijfel onderhevig hebben geacht . Z.i. blijft de transfer het
zwakke punt en terwijl Gilbert Köhler heel gemakkelijk kan antwoorden, kan hij dit
niet ten opzichte van de transfer. Hij hoopt dan ook Gilbert ertoe te krijgen met de
108
transfer op te houden en hier in Duitschland te gaan beleggen .
Een ernstig verschijnsel is voorts de toenemende behoefte van de overheid aan
109
geld. Het rijk staat weldra voor groote behoeften; Pruisen , Beieren en Sachsen
zijn bij Schacht geweest en hebben op leeningen aangedrongen. Schacht heeft
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Zie noot 103.
Kredieten voor de aankoop van effecten.
Op 16 februari 1927 had Köhler in het parlement opgemerkt, dat het kabinet zich afvroeg hoe
de herstelbetalingen konden worden opgebracht. Zie Köhler, Erinnerungen, 230.
Zie noot 72.
Zie onder, 29 september 1927.
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allen de raad gegeven, voorloopig met Schatzscheine
najaar met leeningen te komen.

te werken en niet voor het

Berlijn, 26 juli 1927
111

Lang gesprek met Schacht na zijn terugkomst uit Amerika . Schacht begon met
uiting te geven aan zijn groote bezorgdheid omtrent den loop der zaken hier in
Duitschland. De Reichsbank beschikt thans over verschillende cijfers nopens de
Verschuldungen aan het buitenland en het blijkt, dat alleen al de 7 groote Berlijnsche
banken over de 2,2 milliard kurzfristig op dien dag aan het buitenland schuldig
waren, cijfers die van dien aard zijn, dat, wanneer er inderdaad ernstige politieke
verwikkelingen kwamen, zij het Schacht onmogelijk zouden maken, de mark te
handhaven. Ook de junicijfers omtrent het handelsverkeer zijn alarmeerend. Het
tekort is 440 millioen en de export van eindproducten is afgenomen. Ik zeide Schacht,
dat men dit beeld nog op ander gebied completeeren kon. Ook al zijn de
binnenlandsche wissels, die de Reichsbank thans in bezit heeft, eerste klasse, het
totale aantal en ook de totale circulatie zijn te hoog. Men krijgt den indruk, dat er
een teveel aan koopkracht en daarmede een teveel aan interne consumptie is, wat,
ook al beziet men de zaak geheel los van het Dawesplan, niet zonder gevaar is.
Schacht was het hiermede geheel eens en zeide, dat het Direktorium uit gelijke
overwegingen hem aanvang juli telegrafisch gevraagd had, of, toen de dagrente
zoo hoog bleef, niet tot 7% moest worden overgegaan. Schacht had echter terug
getelegrafeerd, dit zoo mogelijk te vermijden, zulks in ruggespraak met zijn collega's
en uit hoofde van de mogelijkheid van een verlaging van het disconto in New York.
Vooral Norman drong zeer aan, het disconto niet te verhoogen. Nu de buitenlandsche
leeningen weer gaan loopen en de koers van de mark weer beter geworden is,
alsmede de deviezenpositie wat ruimer, hoopte Schacht het nog een paar maanden
112
met 6% te kunnen uithouden. Ik antwoordde hierop, dat buitenlandsche leeningen
wel de oogenblikkelijke valutapositie konden verbeteren, maar overigens veeleer
de neiging hadden de fouten, die wij zooeven bespraken, nog te verergeren.
Schacht vertelde mij voorts o.a. nog, dat hij speciaal in Londen nog even was
afgestapt op den terugweg, om Owen Young te zien, die hem o.a. de vraag gesteld
113
had, of het waar was, dat hij zich naar rechts oriënteerde en waarom . Schacht
had geantwoord, dit te doen in het belang van het Dawesplan, aangezien zonder
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Schatkistbiljetten met een korte looptijd.
Van 1 tot en met 6 juli had Schacht een geheime conferentie van circulatiebank-presidenten
in Long Island bijgewoond. Zie onder, 17 augustus 1927.
Een disconto van 6%. Zie noot 103.
In juni 1926 was Schacht uit de mede door hem opgerichte links-liberale DDP getreden. Zie
Reuter, Schacht, 96. Vergelijk Lacqueur, Weimar, 10 en Hamilton, Hitler, 476.
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werkelijke medewerking van die kringen tenslotte niet tot overeenstemming gekomen
114
zou kunnen worden . Schacht vertelde mij voorts het een en ander over de
Amerikaansche besprekingen. Het dekte zich geheel met wat ik van Rist gehoord
had, terwijl Schacht nog sterker appuyeerde op de gedrukte stemming van Norman
en de moeilijkheden, waarvoor deze blijkbaar stond. Schacht had hem, zooals hij
mij zeide, gezegd: ‘Es geht Ihnen wie mir; Leute, die immer recht haben, haben es
115
auch immer schwierig’. - - Van verschillende besprekingen in de laatste weken is het goed enkele punten
aan te teekenen. Na 1 augustus had ik nog een paar besprekingen met Gilbert en
Jay. Bij beiden bleek mij, dat zij eenigszins sceptisch stonden tegenover de
samenwerking tusschen de centrale banken, gelijk deze zich o.a. bij de jongste
besprekingen in New York gemanifesteerd heeft. Het gevaar is, dat men zich bij
zijn politiek allicht te zeer laat leiden door overwegingen, die op den toestand elders
betrekking hebben. Het is goed hiermede rekening te houden, doch zij moeten geen
grootere plaats innemen, dan redelijk is. Gilbert vond met name het telegrafisch
antwoord van Schacht, waarbij deze afried het disconto hier te verhoogen en waarop
uiteraard Norman grooten invloed gehad heeft, een typisch voorbeeld van de foute
mogelijkheden, die aldus ontstaan en ook de verlaging van het disconto van Amerika
was, vreesde hij, te veel door factoren, die niet op Amerika betrekking hadden,
beïnvloed. Beiden hadden bericht van McGarrah, die in geheel gelijken zin
geschreven had. Ook van Schacht vernam ik, dat de besprekingen vrijwel alleen
met Strong hadden plaats gevonden en dat zij McGarrah bijna niet hadden gezien.

Amsterdam, 10 augustus 1927
In Holland bracht ik 10 augustus 1927 een lang bezoek bij Vissering, waarbij ik hem
uitvoerig inlichtte over den toestand hier in Duitschland. Vissering kwam net uit
Engeland terug, waar hij zoowel den heer Norman als den heer Addis gesproken
had. Norman was zeer in zijn nopjes geweest over de besprekingen in New York
en had Vissering ook nog eens uitdrukkelijk gezegd, dat hij de politiek van Schacht
geheel billijkte. Vissering was zeer enthousiast over de ontwikkeling van de
116
Amsterdamsche discontomarkt ; bijna even enthousiast als Ter Meulen daarna
sceptisch was. Vissering taxeert het totaal bedrag, dat hierin is vastgelegd,
117
momenteel op ƒ300.000.000, - à ƒ350.000.000, - . Hiernaast staat, dat ik dezer
dagen in de Chronicle las, een schatting voor New York van $700.000.000, - à
$800.000.000, -, aan welke mededeeling de verwachting verbonden werd, dat men
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Zo had de conservatieve DNVP zich in oktober 1925 tegen het verdrag van Locarno gekeerd.
Passage over goudreserves in het buitenland niet opgenomen.
Zie Jongman, Nederlandse geldmarkt, 220.
Ibidem, 204 vlg.
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weldra even groot zou zijn als Londen. De Engelsche taxatie was voor het uitbreken
van den oorlog [pond sterling] 300.000.000, - à 350.000.000, -.
10 augustus had met Ter Meulen een langdurig gesprek over Frankrijk en
Duitschland. Hij was kort tevoren nog in Parijs geweest en was daarvan vrij
pessimistisch terug gekomen. Nu ligt het in zijn aard om een beetje pessimistisch
te zijn, maar wat hij zeide, dekte zich toch met verschillende opmerkingen van
118
Sergent, waarvan ik onder 1 augustus jl. een enkele noteerde . Hij vertelde mij
verder, dat in den laatsten tijd van de zijde van Duitsche bankiers bij Hollandsche
banken sterk wordt aangedrongen op in report geven van gelden in Duitschland.
De vreemde banken moeten dan zelf de marken koopen en deze in Duitschland
uitzetten, waarbij de Duitsche bankier slechts tusschenpersoon is. Ter Meulen
meende, dat dit voor groote bedragen geschiedt, hetgeen begrijpelijk is, aangezien
men 8% maken kan. Ik vond deeze mededeeling zeer verrassend, omdat dat een
eenvoudige manier is voor de Duitsche banken om zoowel hun kurzfristige schulden
aan het buitenland als hun eigen reportgelden te verminderen, terwijl in werkelijkheid
de korte schuld van Duitschland niet verminderd is, doch voor een deel een voor
Schacht nog onaangenamer vorm heeft aangenomen, terwijl dientengevolge ook
de reportgelden in werkelijkheid veel minder hebben afgenomen, dan men uit de
bankbalansen zou opmaken. Dat het vreemde geld op de beurs inderdaad niet zoo
belangrijk heeft afgenomen, klopt geheel met den indruk, die de beurs sedert de
119
eerste klap op 13 mei 1927 gegeven heeft .

Berlijn, 17 augustus 1927
Terug in Berlijn en lange bespreking met Schacht evenals met Gilbert. Schacht
vertelt mij in de eerste plaats, dat het hem zeer verheugde, dat hij op basis van de
besprekingen in New York thans met Gilbert tot volkomen overeenstemming
120
gekomen is . Gilbert ziet evenzeer als hij in, dat de tegenwoordige toestand, dat
getransfereerd wordt uit geleend geld, niet de juiste is, doch Schacht zal van zijn
kant zijn best doen, dat deze quaestie niet al te zeer op den voorgrond komt tot eind
1928.
Verder vertelt Schacht mij, dat hij buitengewoon geschrokken is geweest over de
definitieve cijfers van de Verschuldung in het bankwezen. Hij taxeert deze
Verschuldung op in totaal 3,4 milliard. Dit heeft hem aanleiding gegeven, de bankiers
eens bij elkaar te roepen, die hij toch noodig had voor de definitieve regeling van
hun deelneming aan de eventueele lombardeering van rijksleeningen, waarover ik
vroeger berichtte. In het openbaar was alleen dit punt als onderwerp van de
besprekingen genoemd; in hoofdzaak had Schacht echter
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Niet opgenomen.
Na de koersdaling van mei 1927 waren de koersen teruggeveerd.
Zie ADAP, Serie B, VI, 76, 159; Maurer, Reichsfinanzen, 158; Hardach, Weltmarktorientierung,
88 vlg.; Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 412 vlg.; zie onder, 21 september 1927.
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gesproken over de noodzakelijkheid, deze kurzfristige Verschuldung allengs te
verminderen. Bij de voortdurende passiviteit van de handelsbalans is dit een moeilijk
ding, doch het moet. Aan den anderen kant bleef Schacht op zijn standpunt, dat
met buitenlandsche leeningen op langen termijn de noodige voorzichtigheid moet
worden betracht. Ik zeide hem, dat ik het volkomen met hem eens was, dat de
kurzfristige Verschuldung veel te hoog was, en dat zij een gevaar zou kunnen
beteekenen, doch alleen indien plotseling iets zeer ernstigs gebeurde. Blijft de
toestand, zooals hij is, dan is dit gevaar niet groot, omdat zoowel in Amerika als in
Engeland en Holland in toenemende mate weder het gevoel bestaat, dat eigenlijk
van alle Europeesche landen, waar men geld beleggen kan, Duitschland het beste
en het veiligste is.
Wat den druk op de buitenlandsche leeningen betreft en met name de eisch van
directe productiviteit, zeide ik hem, dat, terwijl ik vroeger hier wel eens anders over
121
gedacht had , ik op het oogenblik geheel aan zijn zijde stond. Ik was het steeds
met hem eens geweest, dat gemeenteleeningen voor niet direct productieve
doeleinden uit den booze waren. Er was thans echter een nieuw element bijgekomen,
namelijk dat van een overmatige werkloosheid niet meer gesproken kan worden.
Het gevolg van nieuwe leeningen van de genoemde soort was hierdoor thans niet
alleen, dat dingen gebeurden, die Duitschland voorloopig eigenlijk nog behoorde
uit te stellen, doch ook dat bij de bestaande conjunctuur op de besteding van
dergelijke buitenlandsche leeningen de prijzen en loonen met een verdere stijging
moesten reageeren, waardoor de internationale Konkurrenzfähigkeit van Duitschland,
in de laatste maanden in toenemende mate het zwakke punt, nog verder zou worden
verzwakt. De moeilijkheid is natuurlijk deze, dat het eigenlijke vicieuze element zit
in de uitgavenpolitiek van rijk, landen en steden. Door een druk op de buitenlandsche
leeningen kan Schacht deze politiek slechts indirect beinvloeden. Een verandering
dezer politiek is de hoofdzaak en het had mij, zooals ik Schacht zeide, getroffen,
hoezeer dit inzicht door Gilbert's laatste verslag in het buitenland was doorgedrongen.
In de loop van het gesprek vertelde ik Schacht, wat Ter Meulen mij gezegd had over
het direct op report zetten van markgelden door Nederlandsche bankiers, wat hem
blijkbaar een verrassing was.

Berlijn, 21 september 1927
Jay vraagt mij, of ik er iets van weet, hoe het met de Pruisische leening gegaan is.
Ik informeer en verneem dat de Beratungsstelle deze tegen de stem der Reichsbank
122
heeft geaccepteerd en vertel hem dit . 's Avonds bij Mendelssohn behalve de
Everwijns en den directeur der Hongaarsche Nationaalbank Tabakovits ook minister
Köhler getroffen. Lang met hem gesproken, waarbij ik verbaasd was,
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Zie boven, 11 november 1926.
Zie Müller, Zentralbank, 65 vlg.; Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 414 vlg.
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hoezeer hij bijna geheel met uitdrukkingen van Schacht opereerend, van geheel
met het standpunt van dezen overeenkomend inzicht inzake de buitenlandsche
leeningen, het financieel gemeentebeleid etc., blijk gaf. Hij liet zich ontvallen, dat
hij's middags anderhalf uur met Schacht gesproken had, wat mij niet verwonderde
en zei op een oogenblik, dat dat altijd zijn meening was geweest, wat mij wel
verwonderde. Ook het standpunt tot de nieuwe presidentsverkiezingen in Amerika
123
zonder verder praten zoo mogelijk te transfereeren, bleek hij te deelen. - - -

Berlijn, 29 september 1927
Gilbert terug en langdurig met hem gesproken. Ik zeide hem, dat ik zeer blij was,
dat er van alle geruchten omtrent zijn weggaan niets waar was geweest. Den
toestand hier in Berlijn vond hij in alle opzichten slechter, dan toen hij wegging. Over
Köhler toonde hij zich minder ingenomen dan ooit: ‘Brains like a mouse’! De
voorstellen tot salarisverhooging waren onder de gegeven omstandigheden het
maximum van slecht beleid. Geleidelijke verhooging en gladstrijkingen in
verschillende diensten achtereenvolgens was de juiste methode geweest. Ik zeide
hem, hoeveel collectieve looncontracten in de industrie reeds waren opgezegd en
hoeveel loonmoeilijkheden hieruit zouden voortvloeien. De moeilijkheden met de
Pruisische leening achtte hij zeer goed. Het beste zou zijn, wanneer de zaak zoo
lang werd getraineerd dat de bankiers er niet meer mee durfden te komen. Wij
spraken nog lang over deze quaesties, waarbij ik o.a. zeide dat mij de heele quaestie
van de buitenlandsche leeningen toch eenigszins gecompliceerder leek. In het
standpunt, door Schacht ingenomen, zitten 2 dingen: in de eerste plaats verzet
tegen de Duitsche uitgavenwirtschaft, in welk verzet hij alle steun verdient, doch in
de tweede plaats ook een element reparatiepolitiek. Hetzelfde was ongetwijfeld het
geval met het standpunt, te Londen ingenomen. Ik kon mij wel zeer begrijpen, dat
124
het State Department geen andere hendel had om in deze zaak in te grijpen, zich
tegen de leeningen keerde, doch eigenlijk moest de pointe gekeerd worden tegen
de algemeene openbare uitgavenwirtschaft. Gilbert bleek er precies zoo over te
denken en zeide mij, dat hij hierom van plan was een schrijven te richten aan de
Duitsche regeering, te overhandigen zoowel aan de kanselier als aan de
Finanzminister, waarin hij een aantal uitgaven verhoogende maatregelen uit de
laatste maanden zal opsommen en ook over de gemeenten eenige ernstige woorden
zal bijvoegen. Een schema had hij al klaar. Ik zeide hem nog, dat Schacht in een
bespreking op het gevaar gewezen had, dat het tegenwoordig beleid zou worden
125
aangevoerd als ‘concerted financial manoeuvres’ . Gil-
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Passage over een mogelijk vertrek van Parker Gilbert niet opgenomen.
Het State Department had op verzoek van Parker Gilbert gewaarschuwd tegen excessieve
kredietverlening aan Duitsland.
In het Dawesplan was de bepaling opgenomen, dat de Duitse regering zich niet via financiële
manipulaties (‘concerted financial manoeuvres’) aan haar betalingsplicht mocht onttrekken.
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bert's antwoord was, dat, indien de Duitsche regeering iets dergelijks van plan was,
zij precies zou moeten doen, dat zij nu deed.

Berlijn, 10 october 1927
Na de vergadering lunch bij Schacht. Ik ben daarna op de bank en wordt door hem
van zijn bed - hij is nog steeds maar enkele uren per dag op - opgebeld. Hij had
juist een artikel in de Hamburger Nachrichten gelezen, waarin opnieuw van zijn
verband met Gilbert gesproken werd. Hij zeide, dat hieraan iets moest gedaan
worden. Hij kon onder de gegeven omstandigheden zich niet persoonlijk met Gilbert
in verbinding stellen, maar vroeg mij, of ik Gilbert eens dringend wou zeggen, dat
hij deze dingen, indien mogelijk, op de een of andere manier in het openbaar moest
tegenspreken. Ik kon Schacht weinig hoop geven, doch ben dadelijk naar Gilbert
toegestapt, die, zooals ik wel dacht, zeide, dat hij zich in persoonlijke quaesties in
het openbaar niet kon uiten. ‘Maar ik heb iets veel beters voor hem’, zeide hij: ‘In
het schrijven aan de regeering, dat wel openbaar gemaakt zal worden, krijgt Schacht
ook een veeg uit de pan en die zal ik voor zijn plezier nog wat aandikken’. Ik vertelde
Gilbert nog extra van de moeilijkheden, die Schacht in den laatsten tijd had.

Berlijn, 19 october 1927
Verder stelde ik hem [Schacht] de vraag, of hij niet vreesde, dat al deze maatregelen
vanaf het niet opnemen van de deviezen tot deze laatste verlaging van de
126
goudaankoopprijs niet ook door sommigen zouden worden aangezien als een
uitvloeisel van reparatiepolitiek. Schacht stond op en zeide: ‘Tegelijkertijd wordt ons
van Engelsche zijde verweten, dat wij teveel buitenlandsche credieten opnemen en
daarmede de toekomst van het Dawesplan in gevaar brengen, terwijl Poincaré ons
omgekeerd verwijt, dat wij te weinig buitenlandsche leeningen opnemen en daarmede
de transfer in gevaar brengen. Tusschen deze uitlatingen - prachtmateriaal voor
een latere herziening van het Dawesplan - volgt de Reichsbank een rechte koers,
127
gedicteerd door het belang van het Duitsche betaalmiddel’. - - 128
Morgan komt binnen en het gesprek wordt in het Engelsch voortgezet. - - Morgan kwam daarna tot de quaestie, die hem hier bracht. Zijn doel was eens te
praten over de gewijzigde deviezenpolitiek der Reichsbank. Terwijl verleden jaar
alle deviezen systematisch door de Reichsbank werden opgenomen, met handha-
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ving van de pariteitskoers, is in de laatste maanden een andere politiek gevoerd,
die sinds is voortgezet, nu de $ ten opzichte van de mark beneden pariteit staat. Hij
heeft hiertegen verschillende bezwaren, die zich voor een deel, op hetzelfde gebied
bewegen, waar ik 's morgens met Schacht over gesproken had, en die verder
uitvoerig te vinden zijn op de bladzijden 4 en 5 van zijn summary van 18 october.
Belangrijk in dit verband is ook bijliggend artikel uit de Frankfurter Zeitung van 19
129
dz. . Tenslotte was de conclusie van ons gesprek, dat de vraag, al of niet
discontoverhooging, in het wezen der zaak nog wel zoo acuut is als de quaestie
van de gevolgen van het deviezen- en goudbeleid, dat wel is waar het goudinvoerpunt
1/2% kan verzetten, doch, is dit punt bereikt, de Reichsbank niet verder tegen
verhooging harer goud- en deviezenvoorraad kan beschermen. Dat de vraag van
disconto-verhooging zelfs tot boven 7%, thans nog kan opkomen, m.a.w. de
algemeene rentestandaard in Duitschland zoo langzaam daalt, ligt, zooals Schacht
daarna voor de zooveelste maal met kracht gaat betoonen, aan de uitgavenwirtschaft
en in het bijzonder veel te groote kapitaaluitgaven der öffentlichen Hand.
Wij spreken hierover nog een oogenblik door en Morgan vraagt, of Schacht zich
niet eens principieel en categorisch in het openbaar hierover kon uiten. Hij zegt, dat
in Amerika een man van de positie van Strong, dit ongetwijfeld met succes zou
kunnen doen. Schacht's antwoord is, dat hij in deze richting gedaan heeft, wat hij
kon. Het is echter in de eerste plaats zaak van de regeering en de centrale bank
kan zonder machtsoverschrijding niet direct ingrijpen. Dat, wat hij gedaan heeft,
overigens begrepen wordt, blijkt uit een opschrift in het Kleine Journal van
130
hedenmorgen: Schacht schützt uns gegen die Oberbürgermeister .
Ik zeg nog, dat, anders dan in Amerika met zijn verticale partijscheiding, in
Europeesche landen met hun horizontale partij-indeeling de tegenstelling:
spaarzaamheid tegenover opvoering van consumptie en uitgaven, het centrale
verschilpunt vormt tusschen de rechtsche en de socialistische partijen. Dit blijft waar,
ook al is het feit, dat op het oogenblik jammer genoeg dit door de politieke rechter
zijde in Duitschland niet voldoende beseft wordt. De outsider, die zich hierin wil
mengen, treft de politieke tegenstellingen in het hart. Een centrale bank kan zich
dit hoogstens zeer zijdelings veroorloven. ‘Laat de agent general dit doen’, zegt
Schacht tenslotte.

Berlijn, 21 october 1927
Na de vergadering van het Reichsbank-Direktorium op 21 oktober 1927 nog een
oogenblik met Schacht gesproken, waarbij ik hem in de eerste plaats zeg, dat ik
hem in de vergadering bewonderd heb. Hij deed het dan ook buitengewoon goed.
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Hij zegt mij, dat hij om 4 uur Gilbert zal zien en eens met hem spreken wil over de
algemeene toestand, waarbij hij hem uitlegging wil geven van de verandering in de
goudaankoopprijs en ook in het bijzonder de kurzfristige Verschuldung der
gemeenten ter sprake wil brengen. Schacht hoopt, dat Gilbert eens een flinke brief
schrijft. Verder vertelt Schacht mij nog enkele merkwaardige staaltjes. Hij heeft uit
Magdeburg een brief gekregen, die hem in hooge mate prijst en o.a. vertelt, dat in
het stadion, gebouwd voor 80.000 toeschouwers, nog nooit meer dan 11.000
menschen aanwezig zijn geweest. Verder was in dezelfde stad een Theaterturm
gebouwd. In de vergadering met de Oberbürgermeister had Schacht, toen die van
Magdeburg zich er over beklaagden zonder buitenlandsch geld geen scholen te
kunnen bouwen, hierover ook een woord laten vallen, waarop de Oberbürgermeister
gezegd had, dat het hem een genoegen was te kunnen mededeelen, dat de
Theaterturm productief was, aangezien zij zich zelf bedroop. Schacht had hierop
131
geantwoord, dat indien hij de Turm niet gebouwd had, de burgers hun 50 groschen
in de zak hadden kunnen houden, en dat hij dan bovendien de scholen had kunnen
132
bouwen, die hij nu niet bouwen kan. - - Verder nog een oogenblik gesproken over eventueele toekomstplannen. Ik teeken
aan, dat Schacht zeide, dat hij er ten sterkste op aandrong, dat ik in ieder geval hier
zou blijven. Hij zou het in alle opzichten betreuren, indien er op een van de
133
voornaamste posten een wijziging van persoon kwam. - - Gilbert had naar mij gevraagd, zoodat ik om half twee nog een half uur naar hem
toe gegaan ben. Hij wilde weten, wat Schacht wilde bespreken en vertelde mij, dat
hij gisteren namiddag de bewuste brief aan den kanselier, de minister van
134
buitenlandsche zaken en de minister van financiën had laten overhandigen. De
behandelde quaesties hadden wij dikwijls besproken, doch hij meende beter te doen
mij over de redactie niet te raadplegen, iets wat ik volkomen beaamde. Vertrouwelijk
voegde hij er aan toe, dat hij de brief zoowel in Londen als in Parijs met de premier
135
besproken had . Naar aanleiding daarvan had hij nog enkele wijzigingen
aangebracht en verder de brief bijgewerkt tot op den dag. De exemplaren voor de
reparatiecommissie worden eerst in de loop van de volgende week verzonden. Ik
heb sedert den brief kunnen lezen. Ik kan niet anders zeggen, of hij is in alle
opzichten buitengewoon goed. Het zal interessant zijn de verdere ontwikkeling van
deze Haupt- und Staatsaktion na te gaan.
In verband met wat Schacht mij over zijn gesprek met Reinhold en zijn daarbij
gebleken inzichten in de wijze, waarop het Dawesplan eventueel herzien zou worden,
had verteld, stelde ik Gilbert de vraag, hoe hij zich een eventueele herziening dacht,
of hij ook van oordeel is, dat deze te zijner tijd te Washington zal plaats hebben
tegelijk met de herziening van de geallieerde schulden. ‘By no
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means’, was het antwoord. Amerika zal er niet over denken, een aantal andere
landen gezamenlijk om een tafel te noodigen, alleen maar om een gesloten front
tegen zich zelf te laten vormen. Amerika zal het aan Europa over laten het initiatief
te nemen voor een eventueele herziening van het Dawesplan en misschien
tegelijkertijd eenige voorloopige toezeggingen doen ten opzichte van de beginselen,
die bij eventueele herziening der verschillende geallieerde schulden gevolgd zouden
kunnen worden. De herziening der geallieerde schulden zal echter steeds met ieder
land afzonderlijk behandeld worden.

Berlijn, 24 october 1927
Bezoek bij Van Stirum, die eveneens zeer geïnteresseerd was in de ontwikkeling
der dingen allier.

Berlijn, 26 october 1927
Om 10.30 uur een gesprek met Schacht, waarbij een oogenblik gesproken over de
wijze, waarop de Duitsche regeering op den brief van Gilbert reageert. Schacht blijkt
het geheel met mij eens te zijn, dat publicatie na een paar dagen, desnoods onder
bijvoeging van een antwoord, de juiste vorm zou zijn. Over den brief zelf is Schacht
uitermate te spreken en hij zegt, dat hij persoonlijk volkomen erkent, in het begin
van het jaar fout gehandeld te hebben. Was die ongelukkige 5% rijksleening er niet
geweest, dan zou vermoedelijk het 5% disconto lang niet zoo lang gehandhaafd
136
zijn geworden, doch al veel eerder naar boven zijn gegaan . Eind februari heeft
Schacht al met de bankiers gesproken en zich toen feitelijk door hen op sleeptouw
laten nemen. ‘Nog nooit heb ik berouw gehad, wanneer ik krachtig ben opgetreden,
wel wanneer ik slap ben opgetreden’, voegde hij er aan toe.
Overigens had Stresemann dadelijk in zijn rede van jl. zondag op de juiste wijze
gereageerd door te zeggen, dat Gilbert geen invloed op de interne politiek kon
hebben. Hierdoor zal vermoedelijk Köhler thans ook niet vallen. Schacht verwacht
echter een ontbinding van den Rijksdag in februari en verkiezingen kort daarna. De
linker zijde zal het dan wel winnen, waardoor de zaak dan juist niet gemakkelijker
zal worden. De zaak moet overigens zoo behandeld worden, dat de quaestie van
de zelfstandigheid van de gemeenten een eind vooruit geschoven wordt. Ik vertel
voorts Schacht, dat ik niet weet, of zijn voorstelling van de wijze, waarop het
Dawesplan eventueel herzien zou worden, zich verwezenlijken zal.
Van Schacht op mijn kamer terugkomend, belt Gilbert mij op, of ik eens kom
praten. Ik ga naar hem toe en hij zit, zooals ik wel dacht, met de vraag, hoe hij
handelen moet met zijn brief. Hij vraagt mij, wat ik er van vind, waarop ik hem
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vertel, wat ik zoeven met Schacht besproken heb en hem zeg, dat ik aannemen
moet, dat het toch ook zijn wensch moet zijn, dat deze brief niet geheim blijft. Hij
zegt, dat dit inderdaad het geval is en dat hij gepoogd heeft bij zijn jongste gesprek
met den minister van financiën, dat drie uur duurde, deze aan zijn verstand te
brengen, dat hij het moest publiceren, wat hem niet gelukt was. Overigens had
Köhler twee van de drie uur gebruikt om te probeeren hem over te halen geen
137
afschrift aan de reparatiecomissie te sturen. - - Gilbert vertelt mij verder, dat hij overwogen heeft Schacht eens te gaan zeggen,
dat hij deze gelegenheid nu moet gebruiken om zijn voorraad aan deviezen weer
wat aan te vullen. De redenen, die Schacht aangaf om te wachten, lijken hem
overdreven en een vermeerdering van de circulatie met enkele honderden millioenen
zou zoo'n bezwaar niet zijn, wanneer daarmee een gelijk bedrag aan deviezen, die
anders in Duitsche handen zouden zijn verbleven, wordt opgenomen. Hij wil deze
vraag voornamelijk stellen, omdat als Schacht het niet doet, hem het excuus, dat
138
hij te eeniger tijd niet genoeg deviezen heeft, moeilijker gemaakt wordt . Wil Gilbert
zich er op kunnen beroepen, dat in een vroegere periode het maken van een reserve
makkelijker ware geweest, dan moet hij er reeds in die periode zelf op wijzen.

Berlijn, 27 october 1927
Bespreking met Gilbert. In de eerste plaats geef ik Gilbert in verband met wat hij
den vorigen dag gezegd heeft, een overzicht over de stand van de deviezen der
Reichsbank en de komende ontwikkeling. Sedert juni zijn de totaaldeviezen van
ongeveer 100 millioen op bijna 350 millioen gestegen en binnenkort kunnen uit de
tegen 93% gecontracteerde 50 millioen $-leening van de Rentenbank-Kreditanstalt
nog ruim 185 millioen RM verwacht worden. Het totaal komt hiermede boven de
500 of met het goud mede op bijna 2,4 milliard. Ik zeg verder aan Gilbert, dat, als
139
hij er met Schacht over spreken wil , hij dit liefst spoedig doen moet. De
wisselkoersen waren gisteren iets minder mooi, vandaag waren zij weer iets beter,
doch het is de vraag, of een periode als de vorige twee weken nog lang zal blijven
voortduren.
Wij komen dan op de publicatie van het schrijven aan de regeering, waarbij ik
hem zeg, dat ik uit alles, wat ik gelezen heb, hoe langer hoe meer den indruk
gekregen heb, dat met publicatie niet lang gewacht moet worden. Het feit, dat in de
pers van vandaag bijna geen berichten over de brief voorkomen, versterkt nog dezen
indruk. Het zou heel verkeerd zijn, de quaestie, indien zij eenmaal ingeslapen was,
weer wakker te maken. M.i. bestaat de keus tusschen publicatie als bijlage tot het
rapport of publicatie vandaag of morgen. Gilbert zegt, dat zijn
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gedachten in dezelfde richting gaan en dat hij gisteren nog, om althans de positie
tegenover de regeering zuiver te maken, een brief heeft gericht aan dezelfde drie
140
instanties , waarbij hij uiteenzet, dat en waarom hij van oordeel is, dat publicatie
141
beter nu geschieden zou. Hij laat mij den brief lezen. - - Schacht is het een ergernis, dat deze quaestie, die tenslotte geheel Duitschland
aangaat, en waarin Gilbert zich waarlijk niet tegen het wezenlijke belang van
Duitschland verzet, dermate aan partij- en persoonsbelang ondergeschikt wordt
gemaakt.
Ik ga daarna dadelijk naar Gilbert, dien ik nog enkele minuten voor de komst van
Köhler spreek. Het weinige, wat ik hem zeggen kan, versterkt hem in zijn meening.
Hij vertelt mij, dat hij, nadat hij mij vanochtend gezien had, zich met buitenlandsche
zaken in verbinding had gesteld en als gevolg daarvan Stresemann de zaak juist
zal inzien. Ik vertelde hem, dat Schacht mij nog gezegd had, dat hij zich nog met
142
Staatssekretär Pünder van de Staatskanzlei in verbinding zou stellen. Nog een
oogenblik doorgesproken over de reactie in het buitenland, waarbij wij beiden het
eens zijn, dat Londen blijkbaar niet zeer gebrand was op Gilbert's activiteit in dezen.
Tenslotte terug naar de bank en naar Schacht, dien ik vertelde, dat Gilbert
vanmiddag Stresemann ook nog zien zal, waarmede de zaak vermoedelijk in het
rechte spoor komt. Ik vertelde hem, dat Gilbert over de wijze van publicatie precies
in gelijken zin gesproken had als hij en zelfs een schets van den brief gegeven had,
die veel op de zijne leek. Schacht heeft den heer Pünder nog niet aan de telefoon
143
gehad. - - Ik zeg Schacht, dat hij vanmiddag of morgen bezoek van Gilbert zal krijgen, waarbij
Gilbert op de quaestie van het nu vormen van een zekere reserve aan deviezen bij
hem zal terugkomen. Schacht wordt opeens ernstig en zegt, dat hij in dat geval
Gilbert zal moeten vragen zijn meening op schrift te geven. Ook Morgan heeft er
dezer dagen weer eens over gepraat en Schacht heeft hem opnieuw uiteengezet,
waarom de Reichsbank, om inflatorische momenten te vermijden, naar zijn meening
niet anders kan handelen. ‘Wil Gilbert het, dan is de aangewezen weg, dat ik mijn
goudaankoopprijs weer verhoog; conflict met de City is dan echter onvermijdelijk,
trouwens het verschil in standpunt tusschen de City en Amerika in al deze quaesties,
zoo ook in het Dawesplan, treedt hoe langer hoe meer naar voren’.

Berlijn, 28 october 1927
Bezoek bij Schacht, die reeds van te voren om mij getelefoneerd had. In de hoek
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staat een jongeman met een groote schildersezel, die bezig is Schacht in zeer
elementaire en moderne kleuren uit te schilderen en ik heb een geheim gevoel, dat
Schacht mij voornamelijk gebruikt om in zijn gezicht de noodige reflexuitdrukkingen
te voorschijn te roepen. Over de quaestie van de publicatie kan ik hem nog niets
zeggen, aangezien ik Gilbert na de besprekingen, die hij met de ministers gehad
heeft, niet meer gesproken heb. Over de quaestie van de deviezen aankoopen is
Schacht tot mijn verwondering zeer categorisch. Hij zegt, dat, indien Gilbert, zij het
ook nog zoo vriendschappelijk, over deze quaestie wil praten, dit zal moeten leiden
144
tot het Aufrollen van het transferprobleem, wat Schacht liefst zou willen vermijden .
Is het Gilberts bedoeling, de verantwoordelijkheid op Schacht over te dragen, dan
kan Schacht dit niet accepteeren. Wanneer Gilbert hem zegt, dat hij meent, dat de
deviezenvoorraad vergroot moet worden, dan kan Schacht slechts antwoorden, dat
dit leiden moet tot een van de drie volgende consequenties: hetzij vergrooting van
de circulatie boven de grens, die het Direktorium uit inflatieoogpunt verantwoord
kan achten, hetzij tot verhooging van het disconto, hetzij wederinvoering van een
restrictiepolitiek. Deze beslissing zou zoo verreikend zijn, dat Schacht die niet zou
145
kunnen nemen zonder de Ausschuss te raadplegen. Ten opzichte van het
regeeringsbeleid mag Gilbert zich een zekere censuur aanmatigen. Het beleid geeft
er maar al te zeer recht toe. Bij de Reichsbank zal dit echter, zoolang Schacht er
is, niet gebeuren.
Schacht zegt nog, dat hij van de 750 millioen deviezen, die sedert juni zijn
binnengekomen, er 250 opgenomen heeft, welke verhouding na het binnenkomen
146
der Rentenbank-Kreditanstalt-leening 450-950 zal zijn . Hiertegen kan Gilbert
redelijkerwijs geen bezwaar maken. Schacht zegt bovendien, dat, wat Gilbert geeft,
is Hilferding's redeneering. Morgan praat veel te veel met hem en Gilbert accepteert
Morgan's banktheoretische redeneeringen veel te veel. Het opnemen van de 250
millioen zou volgens hen hebben moeten leiden tot een evenredige vermindering
147
van de wisselportefeuille, wat niet het geval is geweest. - - Schacht is voorts van mening, dat nu het Dawesplan in een nieuwe phase komt,
dergelijke ver reikende quaesties alleen schriftelijk kunnen worden behandeld,
zoodat een persoonlijk bezoek van Gilbert zou moeten worden gevolgd door een
briefwisseling. Ik zeg tenslotte, dat ik het gevoel heb, dat ik, gezien de reactie van
Schacht, de zaak blijkbaar iets te zwaarwichtig heb voorgesteld, waarna Schacht
zegt, dat dit niet het geval is, doch dat, nu de zaken zoo staan, hij op een dergelijke
148
kwestie niet anders dan aldus zou kunnen reageren. - - Daarna met Gilbert meegegaan. Hij vertelt mij, dat hij met Köhler gisteren niet
verder gekomen is. Een ultimatum, dat hij anders publiceeren zal, wil hij niet
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stellen en het is slechts courtoisie, dat hij het aan Köhler overlaat om te zeggen,
dat hij het publiceeren zal. Dit is echter niet uit hem te krijgen. Stresemann was
geheel voor publicatie en het gevolg van de bespreking met dezen was, dat morgen
om 12 uur een bespreking met Köhler, Curtius, Stresemann, gezamenlijk met Gilbert,
zal plaatsvinden. Verder Gilbert zeer uitvoerig het resultaat van mijn bespreking met
Schacht verteld. Gilbert's reactie was, dat het nu voor hem niet meer noodig was,
naar Schacht toe te gaan, aangezien de verantwoordelijkheid van deze nu gefixeerd
was. Hij begrijpt Schacht's standpunt en vraagt mij hem te zeggen, dat een
verschuiving van verantwoordelijkheid nimmer in zijn bedoeling gelegen heeft, wel
dat Schacht weten zou, dat de quaestie niet aan Gilbert ontgaan was. Overigens
zal Schacht zich thans niet verwonderen, indien Gilbert zelf thans iets meer deviezen
koopt dan tot dusver. Hij vertelt mij nog, dat Schacht bij hem is gekomen met het
denkbeeld van een collectieve leening voor de Duitsche steden, welke Schacht dan
distribueeren zou, doch zegt, dat hem dit denkbeeld maar matig aanlokt. Ik zeg
hem, dat het vraagstuk van controle op de steden Schacht op het oogenblik zeer
bezig houdt en dat hij mij dezer dagen had uiteengezet een denkbeeld, om dit
toezicht op te dragen aan een speciale Finanzdiktator, die echter moeilijk te vinden
zou zijn.

Berlijn, 29 october 1927
149

- - - Daarna naar Gilbert. Deze vertelt mij van het resultaat van de besprekingen
met de ministers. ‘Satisfactory and not satisfactory’. Köhler had heel weinig gezegd
en alleen maar zijn handen zitten wrijven; Stresemann had voornamelijk het woord
gedaan. Na lang heen en weer praten waarbij Gilbert de puntjes op de i gezet had,
en gezegd had, dat hij publicatie vandaag het liefst gehad had, verklaarde de
regeering zich bereid, de brief van Gilbert met een min of meer uitvoerig schrijven
Duitscherzijds te publiceeren. Gilbert had gevraagd, of het antwoord dinsdag klaar
zou kunnen zijn, waarop het antwoord was dat het vermoedelijk nog wel een paar
dagen langer zou duren. Gilbert dacht, dat het wel zondag worden zou.
Köhler had nog voorgesteld, om het antwoord van de Duitsche regeering eerst
aan Gilbert toe te zenden, waartegen Gilbert bezwaar had gemaakt en gezegd had,
deze zaak principieel op de formeel juiste wijze te willen behandelen. Gilbert had
overigens tot slot gestipuleerd, dat hij van zijn kant geheel vrij bleef om te handelen,
zooals hij gewenscht zou oordelen, voor het geval eventueel verdere
misinterpretations zouden plaatsvinden. Hij wilde niet onderzoeken, uit welke
bronnen, dat wat tot nu toe in de pers gekomen was, afkomstig was, doch meende
dit als misinterpretations te moeten qualificeeren.
Dan zeide Gilbert, dat hij mij een vraag moest stellen, waarop ik al dan niet kon
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antwoorden. Stresemann had, toen Gilbert zeide, dat het stuk nog geheim was en
practisch niemand het gelezen had, geantwoord: ‘Uitgezonderd de Nederlandsche
gezant’.
Ik zeide, dat ik hier zeer zeker op wilde antwoorden en hem zeggen moest, dat
ik den heer Van Stirum de vier conclusies, die er in voorkomen, had laten lezen.
Toen ik dit een dag of vijf geleden deed, leefde ik in de overtuiging, dat publicatie
toch binnen een paar dagen volgen zou. Ik was mij volkomen bewust een indiscretie
te begaan en dat ik het deed onder de meest mogelijke geheimhouding. Mijn
overweging was voorts, dat de andere regeringen in hun kwaliteit van geallieerde
regeering het stuk kenden of zouden kennen en dat Nederland buiten dit alles stond,
doch door zijn nauwe band met Duitschland steeds buitengewoon belang stelde in
alles, wat Duitschland aanging. Bovendien had de heer Van Stirum van het begin
af aan zeer groote belangstelling voor alle vragen, het Dawesplan betreffend, aan
den dag gelegd. Ik kon alleen zeggen, dat ik de begane indiscretie in hooge mate
betreurde, dat ik mij onmiddellijk met Van Stirum in verbinding zou stellen en Gilbert
zou mededeelen wat geschied was. Overigens was het een goede les voor mij. Het
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was de eerste keer en zal de eenige blijven. _ _ _
Om 4 uur ga ik naar den heer Van Stirum. Ik zeg hem, dat ik hem een mededeeling
heb te doen uit een officieele bespreking, die vanmorgen om 11.30 uur tusschen
de ministers Stresemann en Köhler aan de eene kant en Gilbert aan de andere kant
heeft plaatsgevonden. Het onderwerp van het gesprek was de al of niet publicatie
van Gilbert's memorandum. Gedurende deze bespreking had Gilbert gezegd, dat
het memorandum hier in Berlijn behalve aan enkele van zijn directe medewerkers
aan niemand bekend was. De heer Stresemann had hierop geantwoord: ‘Behalve
aan den Nederlandschen gezant’, terwijl hij enkele oogenblikken later, sprekende
over de mogelijkheid van indiscreties elders, gezegd had: ‘Gesteld, dat het in Parijs
of Amsterdam gepubliceerd wordt!’. Ik kan dus niet anders aannemen, of er is een
indiscretie begaan, die ik - gezien de beteekenis, die de quaestie der geheimhouding
van het memorandum allengs gekregen heeft - een zoodanige beteekenis, dat,
zooals de gewone dagbladlezer zelfs heeft kunnen begrijpen, hierbij althans
aanvankelijk vermoedelijk zelfs het leven van het kabinet gemoeid is geweest - van
de allerernstigste aard moet achten, zoodat ik den heer Van Stirum verzoeken
moest, mij in dezen volledig te willen inlichten.
Het antwoord van Van Stirum was, dat hij op de meest categorische wijze verklaren
kon, dat hij aan niemand ook maar met een woord had medegedeeld, dat hij een
deel van het memorandum - nl. de bladzijde met de vier conclusies - gelezen had.
Ik zeide, dat ik hem dankbaar was voor deze verklaring, die ik accepteerde, doch
dat ik met dezelfde nadruk zijn medewerking moest inroepen om te doen wat in zijn
vermogen was om op te sporen, op welke andere wijze de heer Stresemann aan
zijn wetenschap gekomen was. De heer Van Stirum zeide,
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dit stellig te zullen doen, waarop ik antwoordde, dat deze toezegging mij zeer
verheugde, omdat ik mij anders verplicht zou hebben gezien naar Den Haag te
schrijven. Overigens zou het toch nog mogelijk kunnen zijn, dat ik mij hiertoe genoopt
zou zien.
Na een pauze zei de heer Van Stirum, dat de eenige, die van zijn dienst wist, dat
hij het memorandum in handen had gehad, Thorbecke was. Ik zeide, dat ik hem
mitsdien verzoeken moest, Thorbecke op de meest categorische wijze te vragen,
of hij wellicht ergens een uitlating had laten vallen, die aan Stresemann kon zijn
overgebracht. Ik voegde er aan toe, dat ik een en ander niet vroeg uit
nieuwsgierigheid maar omdat ik verplicht was in ieder geval den heeren Stresemann
en Köhler mijn excuses te maken en dus zooveel mogelijk van het gebeurde op de
hoogte moest zijn. Ik vraag den heer Van Stirum of het niet mogelijk is, dat uit een
brief naar Holland aldaar een indiscretie is begaan, dan wel dat deze brief door de
Duitsche regeering geopend was. Wat dit laatste betreft, voegde ik er aan toe, dat
wij redenen hadden, om aan te nemen, dat het wenschelijker was onze brieven per
koerier over Parijs te zenden, wat wij dan ook steeds deden.
Van Stirum antwoordt, dat hij ook vroeger in Holland nooit den indruk had gehad,
dat er in Berlijn een cabinet noir was, wel echter in Parijs. Overigens was er naar
Holland alleen gegaan een lange nota van Thorbecke en een brief van hemzelf. De
nota van Thorbecke bevatte o.a. een uitvoerig resumé van den inhoud van het
memorandum, zijn brief enkele algemeen politieke beschouwingen. Wellicht was
in Den Haag aan iemand van de Duitsche legatie iets gezegd, waaruit deze de
conclusie had kunnen trekken, die Stresemann had geuit.
Ik zeide, dat dit alleen dan mogelijk was geweest, wanneer in de nota of de brief
met zooveel woorden was medegedeeld, dat Van Stirum het memorandum gelezen
had, dan wel dit er implicite uit op te maken viel. Van Stirum zeide, dat dit zeer
gedecideerd niet het geval was geweest.
Daarna vroeg hij mij, of inderdaad met de al of niet publicatie van het memorandum
het leven van het kabinet gemoeid was geweest. Deze woorden, waarin ik terecht
of ten onrechte een poging voelde om het incident te sluiten en tevens dadelijk, als
ware er niets gebeurd, waarachtig weer informaties uit te lokken, maakten mij zoo
giftig, dat ik zeide: ‘Mijnheer Van Stirum, zoolang de quaestie, waarvoor ik hier bij
u ben, niet gecleared is, kan ik geenerlei mededeelingen doen, die een vertrouwelijk
karakter dragen’. Na een oogenblik antwoordde Van Stirum: ‘Mijnheer Bruins, het
incident is voor mij nog pijnlijker dan voor u. Ik geef u echter mijn eerewoord, dat ik
in dezen niets gedaan heb’.
Ik antwoordde, dat het mij leed zou doen, indien hij uit mijn woorden de conclusie
trok, dat ik aan zijn reeds gegeven verzekering twijfelde. Hij noemt weder de naam
Thorbecke, waarop ik antwoord, dat ik inderdaad eerst aan hem gedacht heb. Jonge
menschen hebben het meest neiging het gezegde: ‘La diplomatie est l'art de
l'indiscretion’, in toepassing te brengen, en het was mij bekend, dat Thorbecke de
neiging had het mooi te vinden, indien hij toonen kon, iets te weten. ‘U zoekt
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er toch geen opzet achter?’ zeide Van Stirum. Ik: ‘Mijnheer Van Stirum, opzet in
dezen zou impliceeren een poging om mijn positie hier onmogelijk te maken. Het
gevaar schuilt in onnadenkendheid bij een lunch, onder een sigaar, e.d.’.
Van Stirum zeide, dat hij er toch prijs op zou stellen, dat ik de bewuste nota en
zijn brief zag. Thorbecke had deze nota opgemaakt, nadat hij met mij en professor
Bonn gesproken had. Misschien had deze laatste hem het memorandum laten zien.
Ik zeide, dat ik dit niet kon aannemen, aangezien ik de verhoudingen in Berlijn
voldoende kende om met zekerheid te kunnen zeggen, dat Bonn het niet had. Zelfs
de leiders der partijen in het parlement waren ervan onkundig gebleven. Ik zou mij
echter dadelijk met Bonn, dien ik goed ken, in verbinding stellen. Overigens had ik
Thorbecke een artikel van Bonn medegegeven, dat nogal interessant was.
‘Hé’, zei Van Stirum, neemt de telefoon ter hand en vraagt Thorbecke, die er
gelukkig nog is, of hij de nota en den brief van Van Stirum zelf zou willen brengen.
Wij zwijgen een oogenblik, aangezien ik niet van zins ben iets verder te zeggen, tot
Van Stirum opstaat en zegt, dat de kanselier weg is en Thorbecke de stukken
misschien moeilijk vinden kan. Hij gaat de kamer uit en komt na een minuut of vijf
terug met Thorbecke en de brieven. Hij vraagt mij, of ik de stukken lezen wil, waarop
ik zeg, dat wanneer er niet categorisch of implicite instaat, dat Van Stirum het
memorandum gelezen heeft, dit geen zin heeft. Van Stirum vraagt, of Bonn
Thorbecke het memorandum heeft laten lezen. Thorbecke antwoordt, dat er blijkbaar
tusschen Van Stirum en hem een misverstand bestaat. Hij is niet bij Bonn geweest,
doch heeft zich slechts op een belangrijk artikel van dezen gebaseerd. Ik zeg dat
ik het wel van belang acht te constateeren, dat ik den heer Thorbecke den inhoud
van het memorandum niet heb medegedeeld. Wel heb ik mij bereid verklaard met
hem over verschillende quaesties van den dag te spreken, waarvan een aantal
uiteraard ook in het memorandum ter sprake zijn gekomen.
Na een korte pauze vraag ik Van Stirum, of hij het goed vindt, dat ik Thorbecke
mededeel, waar het om gaat. Ik zeg het in korte woorden en Thorbecke zegt, dat
hij, sedert hij mij gezien heeft, absoluut met niemand zelfs over algemeene politieke
quaesties gesproken heeft. De eenigen, die hij in den tusschentijd gezien heeft, zijn
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de Olszowskis , met wie hij natuurlijk dat punt niet heeft aangeroerd. Ik voeg eraan
toe, dat bovendien de Polen wel de laatsten zouden zijn om aan Stresemann iets
over te brengen.
De heer Van Stirum vraagt, of het wel noodig is, dat ik den heer Stresemann ga
opzoeken. Stresemann heeft toch alleen gezegd, dat hij, Van Stirum, het
memorandum kent, niet dat ik het hem ter lezing gegeven heb. Ik zeg, dat,
daargelaten nog, dat evenals Gilbert Stresemann zeer wel begrijpt, dat ik de eenige
kan zijn, die het Van Stirum heb laten zien, ik mij als gentleman verplicht gevoel het
Stresemann onder mijn excuses mede te deelen. Uiteraard zal in het gesprek met
Stresemann de vraag wel ter sprake komen, hoe hij het gehoord heeft. Het is hierom,
en zooals ik nog eens herhaal, niet uit nieuwsgierigheid, dat ik Van
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Stirum's medewerking in dezen ingeroepen heb. De zaak is trouwens veel te ernstig
om onopgelost te blijven.
Van Stirum gaat nog eens na, wie van het gezantschap het verder heeft kunnen
weten, om daarbij tot een negatief resultaat te komen, waarna ik aanstalten maak
om weg te gaan. Plotseling zegt Thorbecke dat hem invalt, dat hij een paar dagen
geleden bij een bezoek aan Ritter voor een ander doel, ook een oogenblik over de
publicatie van het memorandum had gepraat, waarbij Ritter gezegd had, dat
buitenlandsche zaken voor publicatie was. Dit gesprek had echter niet langer dan
twee minuten geduurd en hij had hierbij met geen enkel woord over bekendheid
van Van Stirum met het memorandum gerept. Ik sta op - het gesprek was overigens
voor een groot deel staande gevoerd - en geef beiden de hand, Van Stirum
zeggende, dat, mocht hij in de eerstkomende dagen nog iets vinden, wat de zaak
zou kunnen ophelderen, hij mij een zeer groot genoegen zou doen het mij mede te
deelen. Stresemann was thans uit de stad, doch maandag of dinsdag zou ik trachten
hem te vinden.
Ik wandel door de Tiergarten naar huis terug, wat voor mijn kalmte, die ik trouwens
al heel spoedig in het gesprek had teruggevonden, weldadig was.

Berlijn, 31 october 1927
152

- - - Daarna gegaan naar minister Köhler. Ik zeg, dat uit een enkele uitlating van
den heer Stresemann bij de bespreking jl. zaterdag bij Gilbert ook den heer Köhler
gebleken zal zijn, dat de Nederlandsche gezant van het memorandum van Gilbert
kennis had. Ik acht mij hierom verplicht, ook hem als den eerstbetrokkenen van
Duitsche kant de juiste toedracht uiteen te zetten. Ik heb jl. maandag met den heer
Van Stirum, dien ik zeer hoog acht, en die immer zeer geïnteresseerd is in hetgeen
hier voorvalt, een bespreking gehad, waarbij deze mij vroeg, of hij het memorandum
mocht zien. Ik heb hierop geantwoord, dat ik het strikt vertrouwelijk gekregen had
en het hem dus niet kon toonen. Overigens bevat het naast hetgeen Gilberts bericht
van juni jl. bracht, niet heel veel nieuws. Slechts werden de beschouwingen up to
date gebracht. Ik had van Gilbert den indruk, dat deze het het beste achtte, dat het
spoedig openbaar werd gemaakt en dat de heer Van Stirum hierop zou moeten
wachten. Waar ik echter geen bezwaar in zag, was hem te laten lezen de vier
conclusies, die ongeveer in het midden van het rapport voorkomen, en die in het
bijzonder met het bericht van juni 1927 overeenstemmen. De heer Van Stirum heeft
daarna de conclusies gelezen en het rapport hoogstens twee minuten in handen
gehad.
Ik voelde mij verplicht dit den minister mede te deelen, niet alleen opdat hij de
juiste toedracht zou kennen, maar ook om hem mijn groot leedwezen te betuigen
over wat geschied was. Wanneer ik van tijd tot tijd iets kan doen, wat niet strikt
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tot mijn functie bij de Reichsbank behoort, dan is dat, omdat ik steeds het gevoel
gehad heb zoowel van Gilbert als van Duitsche zijde het vertrouwen te hebben. Ik
zou het zeer betreuren, indien deze zaak aan dat vertrouwen afbreuk deed.
De reactie van den heer Köhler was zeer aangenaam. Hij zeide, dat hij wist, dat
van Duitsche zijde men mij voor verschillende dingen dankbaar moest zijn en hij
voegde er zelfs aan toe: ‘Wij weten, dat gij een goed vriend van Duitschland zijt’,
waarop ik antwoordde, dat ik het liever zoo zou willen zeggen, dat ik als Hollander
geheel zonder eigen landsbelang sta tegenover het reparatievraagstuk en voor
zoover ik hier enig belang voor oogen had, dit alleen kon zijn het herstel van Europa
zoowel economisch als wat de goede betrekkingen en de rust in ons werelddeel
aangaan.
Köhler zegt dan, dat het hem spijt, dat hij den agent general niet heeft kunnen
overtuigen, dat het ook in zijn belang beter ware geweest niet tot publicatie over te
gaan. Goede verhoudingen met den agent general zijn voor Duitschland van groote
beteekenis en hij kan niet instaan voor wat van nationalistische zijde zou kunnen
worden gedaan. Overigens is men hard aan het werk en is het eerste ontwerp al
klaar; men heeft er gisteren (zondag) zelfs tot diep in de nacht aan gewerkt. Hij heeft
voorts, alhoewel de kanselier nog niet terug is, voor dinsdagmiddag een
kabinetszitting bijeengeroepen voor een voorloopige bespreking. Het antwoord
wordt echter een stuk, dat Duitschland voor jaren binden zal, zoodat het niet dan
rustig kan worden opgesteld. Hij hoopt dan ook zeer, dat de agent general het
begrijpen zal, wanneer het b.v. einde van de week wordt. Op zijn vraag beloof ik
hem, dat, wanneer de agent general dit wat lang mocht vinden, ik hem dit nog zal
mededeelen. De agent general heeft zich in het gesprek het recht gereserveerd zelf
tot publicatie over te gaan. Even dringend hoopt hij, dat deze hiervan geen gebruik
zal maken. Verder zou met het oog op de nationale gevoelens van velen in het
antwoord categorisch moeten worden uiteengezet, dat de agent general geen recht
heeft in te grijpen in de Duitsche interne politiek, iets wat overigens bij enkele
zinsneden van Gilbert's brief kan aansluiten. Hij hoopt, dat de agent general zich
door dergelijke zinsneden niet getroffen zal voelen. Ik antwoord, dat, voor zoover
ik den agent general ken, dit zeer zeker niet het geval zal zijn, integendeel, hij zal
het volkomen begrijpelijk vinden.
153
- - - Nog zeg ik Gilbert, dat ik hem de vraag wou voorleggen, of hij het niet
wenschelijk acht, dat ik de besprekingen, die ik in den laatsten tijd met Schacht en
hem gehad heb, neerleg in een brief aan hem, waarvan ik Schacht dan een afschrift
zou geven. Gilbert aarzelde een oogenblik, doch zei, dat ook zonder dat de
verantwoordelijkheid voldoende gefixeerd was en dat men de zaak niet te formeel
moest maken. Ik zeide, dat ik diezelfde overweging gehad had en daarom ook nog
geen ontwerp gemaakt had en hem alleen maar de vraag wilde voorleggen.
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11 Stresemann, vermoeid en ziek, aan een feestmaaltijd ter gelegenheid van zijn vijftigste
verjaardag (1928).
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Berlijn, 1 november 1927
Bezoek bij minister Stresemann. Evenals aan Köhler zeg ik hem, waarom ik tot hem
kom. Hij antwoordt, dat hij dit inderdaad bij Gilbert heeft laten vallen, maar natuurlijk
niet wist, dat Van Stirum het van mij had, waarop ik zeide, dat ik mij verplicht
gevoelde het hem mede te deelen, vooral hierom omdat ik hoopte, dat, waar ik het
gevoel had van beide zijden het vertrouwen te hebben, door deze zaak het
vertrouwen niet zou verminderen. ‘Aber bitte’, zei Stresemann en hiermede was dit
punt afgehandeld. Uit zich zelf voegde hij er daarna aan toe, dat hij het gehoord
had van een rijksdagafgevaardigde. Deze ‘Abgeordneter, der übrigens selbst im
Haushaltausschuss gesprochen hat’, had hem gevraagd hem het memorandum te
laten lezen. Stresemann had hem geantwoord, dat hij dit niet kon doen, omdat, al
begreep hij niet waarom, het memorandum geheim moest blijven. Alleen de kanselier
en de ministers kenden het. Waarop de afgevaardigde gezegd had, ‘es sei doch
bekannt, dass auch der niederländische Gesandter es gelesen hat’. Ik wilde niet
mijnerzijds insisteeren om de naam van de afgevaardigde te weten te komen en
liet het dus bij deze mededeeling. Daarna begeeft Stresemann zich in een uitvoerig
betoog over de noodzakelijkheid van publicatie, waarmede hij het grotendeels eens
is en over de fouten, die de Finanzminister in de laatste weken gemaakt heeft. Hij
voegt er aan toe, dat hij speciaal met Gilbert van meening verschilt, dat Duitschland
eenige plicht ten opzichte van het transfer heeft. Deze geschiedt uit geleend geld
en hierom moeten de buitenlandsche leeningen volstrekt afgestopt worden. Dan
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moet Gilbert het geld in het binnenland gaan beleggen en dan zal men eens zien,
hoe gauw Frankrijk van gedachte over de wenschelijkheid van wijziging van het
Dawesplan zal veranderen.

Berlijn, 14 december 1927
's Middags bij Schacht, wien ik mijn rapport breng, hem er op wijzend, dat ik het
laatste hoofdstuk veranderd heb. Schacht vertelt, dat hij met Gilbert nog een lang
gesprek gehad heeft even voordat ik kwam. Hij blijft Gilbert van groote beteekenis
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voor Duitschland achten. Het belang van het memorandum is, dat hiermede aan
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Zie noot 72.
Als gevolg van Schachts weigering deviezen voor de transfer van Parker Gilbert aan te kopen,
en doordat door de toenemende twijfels aan de Duitse solvabiliteit de kredietverlening aan
Duitsland volledig tot stilstand dreigde te komen, besloten Strong en Parker Gilbert in november
1927 de geesten rijp te maken voor een herziening van het Dawesplan na de Amerikaanse
verkiezingen van september 1928. Parker Gilbert schreef dan ook in zijn halfjaarlijkse rapport,
dat op 10 december werd gepubliceerd, dat alleen ‘a definite taxation of German liabilities
and complete abolition of transfer protection’ een einde kon maken aan de heersende
onzekerheid. Overigens werd als bijlage bij dit rapport het in het bovenstaande veelvuldig
genoemde memorandum over de overheidsfinanciën (zie boven, 21 october 1927 vlg.) aan
de openbaarheid prijsgegeven. Zie Curtius, Der Young-Plan, 17 vlg.; Müller, Zentralbank, 72
vlg.; Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 411 vlg.; Lüke, Stabilisierung, 147; Hardach,
Weltmarktorientierung, 92; Wandel, Die Bedeutung, 186.
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de discussies over het Dawesplan een start gegeven is. Deze kunnen thans verderen
voortgang hebben. Hij zou zich niet verwonderen, of de verkiezingen in Duitschland
werden gehouden vlak na het juni-bericht van Gilbert en ten deele om dit. Hij heeft
156
nog niets uit Londen gehoord en is hier een beetje ongeduldig over. Ik vertelde
hem van den brief van Addis, die wat uitvoeriger notulen vraagt. Schacht blijkt er
echter evenmin voor te zijn als vroeger.

[1928]
Berlijn, 30 januari 1928
157

- - - Wij spreken nog een oogenblik door over wat Schacht de liquidatie van het
Dawesplan noemt. Hij meent, dat het nog een anderhalf jaar duren zal, voor alles
definitief geregeld is. Wat de Reichsbank betreft, wil hij de Generalrat zeer stellig
handhaven. Ik zeg: ‘Maar natuurlijk met Duitschers alleen’! ‘Dat staat nog te bezien’,
antwoordt hij. Persoonlijk zou hij zeer veel voelen voor een regeling, waarbij de
Generalrat zou bestaan uit Duitschers en vreemdelingen in een verhouding 2:1,
terwijl als vreemde leden zouden worden toegelaten vertegenwoordigers van die
landen, waar de centrale bank eveneens een aldus samengestelde Generalrat kent.
Hij zeide, dat hij de laatste keer dit punt met Norman besproken had, die er zeer
veel voor bleek te voelen en hem gezegd had, dat hij voor de Bank of England een
zelfde stelsel voorstond. Gilbert heeft, zooals Schacht hoorde, zijn meening overal
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kunnen doorzetten, in de eerste plaats in Amerika , waar Schümann en Kellogg
getracht hebben zijn positie te verzwakken, doch waar Strong het thans geheel met
Gilbert eens is. Ook in Frankrijk zal het gemakkelijker gaan dan men denkt.
De groote moeilijkheden voor dit jaar ziet Schacht in de regeeringsfinanciën en
Gilbert doet beter uitvoerig met Köhler, Stresemann en Marx te spreken dan met
hem, Schacht, met wien spreken alleen beteekent, dat men het eens is. De
begrooting wordt nu maar weer verhoogd en voor het afgeloopen jaar komt een
suppletoire begrooting van niet minder dan 1,5 milliard RM. De verkiezingen zullen
vermoedelijk in mei of juni vallen en Schacht gelooft niet, dat er een belangrijke
verandering zal komen. Hoe meer naar links echter, hoe grooter het gevaar voor
een verdere onjuiste financieele politiek. Tegen de verkiezingen is iedere regeering
zwak en thans gaat het er om de komende maanden door te komen zonder dat er
te veel verkeerds gebeurt. De maand februari gaat Schacht er uit. Er
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Namelijk van Norman van de Bank of England. Zie boven, 1 maart 1927.
Passage over de liquidatie van de Golddiskontbank niet opgenomen.
Zie noot 155.
Tussen de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, J.G. Schürmann, en Parker Gilbert was de
verstandhouding vertroebeld.
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is thans weinig aan de orde en later ziet hij niet veel gelegenheid tot het nemen van
een vacantie.

Berlijn, 2 februari 1928
Om 5.45 uur ben ik bij Gilbert, die een oogenblik rustig de tijd heeft. Ik was enigszins
onder den indruk van de weinig optimistische kijk, die de meeste buitenlandsche
leden op een revisie van het Dawesplan binnen redelijken tijd hadden en zeide dit
aan Gilbert. Hij antwoordde, dat hij de zaak zoo zag: Hij had 2 uur lang met Poincaré
gesproken en hij kon alleen dit zeggen, dat, wanneer hijzelf op die plaats gezeten
had, hij niet verder had kunnen gaan. Poincaré moest natuurlijk aan zijn uitgangspunt
vasthouden, maar toonde zich concilianter, dan Gilbert wist, dat hij was en liet wegen
open, die velen afgesloten zouden hebben. In details heeft Gilbert de toekomstige
revisie niet besproken. De stabilisatie van Frankrijk kan geschieden zonder
gelijktijdige regeling van de internationale schulden, maar Poincaré wil dit niet en
terecht niet. Zonder dat er tegelijkertijd veel anders gebeurt, is het echter absoluut
onmogelijk, dat Frankrijk betere terms krijgt van Amerika, dan in de bestaande niet
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onderteekende regeling zijn neergelegd. De oplossing te eeniger tijd moet natuurlijk
zijn een groote internationale leening aan Duitschland. Valt deze spoedig na de
Fransche stabilisatie, dan kan Frankrijk zeker in hooge mate deelnemen, terwijl
161
alleen door het investors belang in Amerika op den voorgrond te brengen en
tegelijkertijd hen te wijzen op een breede houding van de groote Europeesche
landen men de Amerikanen tot een algemeene revisie van de internationale schulden
zal kunnen krijgen.
Gilbert acht dit alles volkomen uitvoerbaar en het is hem bij zijn verblijf in Amerika
tot zijn groote genoegen gebleken, hoe veel verder de publieke opinie reeds gekomen
is. Hij had allerlei boeken met knipsels waarvan hij mij enkele liet lezen en in het
bijzonder de jongste rede van Paul Warburg. Dat deze dit heeft kunnen zeggen, is
nog belangrijker, dan wat hij gezegd heeft. Gilbert ziet het tijdstip, waarop tot een
revisie zal kunnen worden gekomen zoo: eerst moeten de verschillende verkiezingen
in Europa plaatsvinden en daarna de verkiezingen in de Vereenigde Staten. Deze
162
zullen vermoedelijk weinig verandering brengen, zoodat dezelfde administratie
blijft. Is dit zoo, dan is de tijd tot maart een ideale tijd voor de regeering om groote
quaesties ter hand te nemen. Het parlement
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In 1926 hadden Frankrijk en de Verenigde Staten het zogenaamde Mellon-Bérenger agreement
gesloten, waarin de Franse schulden uit de eerste wereldoorlog waren gefundeerd, en was
bepaald dat Frankrijk deze schulden in zestig jaar zou aflossen. Omdat in deze overeenkomst
niet de clausule was opgenomen, dat het tempo waarin Frankrijk zou betalen afhankelijk was
van haar inkomsten uit de Duitse herstelbetalingen, had het Franse parlement geweigerd de
ondertekende overeenkomst te ratificeren. Zie Wandel, Die Bedeutung, 199 vlg. en Link,
Amerikanische Stabilisierungspolitik, 439.
Het belang van beleggers en beleggingsfondsen.
Namelijk van de republikeinse partij.
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behandelt geen groote politieke quaesties, de nieuwe president heeft rustig den tijd
en nadat hij in maart zijn functie zal hebben aanvaard, komt voorloopig het Congres
niet bijeen. Principieel ziet Gilbert de zaak zoo en hij heeft dit ook in de Vereenigde
Staten aan enkelen gezegd. Hij is alleen bereid dan hier te blijven, wanneer in de
volgende winter de zaak definitief aanhangig wordt gemaakt en verder een goeden
voortgang heeft. De zaak moet voor eind 1929 in kruiken en kannen zijn, want in
december komt het nieuwe Congres bijeen en dan krijgt de politiek in de Vereenigde
Staten weer de overhand. Vermoedelijk zullen de regelingen niet eerder dan in deze
gewone zitting in de zomer mogelijk zijn, doch daar houdt het Congres niet van.
Loopt de zaak op deze manier, dan is het dus praktisch met het begin van 1930
definitief in orde en weten wij dit al in de eerste maanden van 1929. Heeft Gilbert
persoonlijk echter niet de zekerheid, dat het zoo gaat en dit weten wij, als gezegd,
over ruim een jaar, dan wenscht hij zelf niet veel langer te blijven.
Ik zeide hem, dat ik dit met genoegen hoorde. Ik had den indruk gekregen, dat
het nog wel een paar jaar meer zou kunnen duren en had het gevoel, dat ik in een
dergelijk geval niet te lang moest wachten met eens uit te zien naar iets anders.
Boven de veertig moet de mensch, zooals Gilbert ten volle beaamde, de
verantwoordelijkheid hebben voor zijn eigen daden en zijn energie volledig kunnen
ontplooien. Dit was hier, zooals ik hem niet behoefde te zeggen, volkomen
onmogelijk. Hij had het van ons allen nog verreweg het best, waarop hij antwoordde,
dat hijzelf hetzelfde bezwaar ook sterk voelde. Voor mij kwamer nog bij, dat, wil ik
nog iets anders beginnen, ik niet te lang moest wachten, terwijl het bijzondere van
de eerste jaren, die, behalve dat de problemen bij de bank veel belangrijker waren,
mij de gelegenheid hadden gegeven mij van allerlei verhoudingen en vragen, die
nieuw voor mij waren, op de hoogte te stellen voorbij was. Het was nu enkel het
bijhouden van loopende quaesties, die men volkomen kende. Wij spraken nog een
oogenblik door over de nadeelen van het centrale bankwezen, vooral in een klein
land en hoezeer wij hier aan het groote internationale leven verwend waren.
Inderdaad is thans het allergrootste belang voor Duitschland om in dit jaar haar
financiën zoo goed mogelijk in orde te brengen en haar crediet te verbeteren. Ik
vertel hem het grapje van Schacht's affiniteit tot de Silberwährung, aangezien zwijgen
goud is, dat hem nieuw was, en dat hij zeer juist achtte. Alleen op een zeer
gefundeerd crediet van Duitschland en een zoo gering mogelijke verdere
Verschuldung kan de definitieve regeling worden opgebouwd. Gilbert heeft ook uit
de besprekingen met Poincaré gegronde hoop, dat, wanneer aldus de reparatieschuld
geheel geprivatiseerd is, de bezetting van het Rijnland tot een einde zal komen. De
Franschen herinneren zich steeds, wat Duitschland in 1872 gedaan heeft, toen
163
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desgelijks gehandeld is. - - - Het gesprek was, ook in de hier niet
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Toen had Duitsland, na ontvangst van een herstelbetaling, bezet gebied ontruimd.
Passage over de stabilisatie van de Belgische frank niet opgenomen.
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weergegeven meer persoonlijke gedeelten, buitengewoon plezierig en steeds meer
versterkt zich de indruk, welk een goede staatsmanseigenschappen Gilbert heeft.

Berlijn, 9 februari 1928
165

166

- - - Ik vertel Gilbert de cijfers, die Bernhard genoemd had . Zijn antwoord was,
dat dit voor de eerste keer redelijke cijfers waren, van Duitsche kant genoemd. Hem
was tot nu toe nog slechts een keer een cijfer genoemd en wel door Schacht, die
van één milliard RM sprak: als uitgangspunt nog zoo onverstandig niet. Verder vertel
ik Gilbert, wat ik alzoo van verschillende zijden gehoord had, o.a. dat van Duitsche
zijde verschillenden er voor voelden, met de definitieve regeling nog een paar jaar
te wachten. De toestand is thans kunstmatig te mooi; straks komt de vrijgave in
167
Amerika , die weer voor een jaar de Devisen-positie vervalscht; Duitschland moet
weer eens een flinke depressie hebben, voor over zijn betaalkracht geoordeeld kan
worden. Elke regeling binnen een of twee jaar zou Duitschland met te hooge lasten
bezwaren. Bovendien is het beter, dat Duitschland voorloopig nog maar wat schulden
aangaat, waar het zelf profijt van heeft, en wat het definitieve bedrag van de
reparatieschuld maar verkleinen kan. Gilbert zeide, dat hij zich volkomen bewust
was, dat er hier dergelijke tendenzen bestonden.

Berlijn, 9 mei 1928
168

Voor het bezoek aan Gilbert bekeek ik vluchtig de Huldschinsky-expositie , waarvan
de veiling morgen plaats vindt. Om 6 uur terug in de bank, alwaar Schacht bezocht.
Ik vertel hem van mijn ervaringen in Amsterdam en ook van het gesprek met Rist.
Schacht blijft nog steeds uitermate geïnteresseerd in de mogelijke herziening van
het Dawesplan. Ik zeide hem, dat ik Gilbert in het algemeen iets minder optimistisch
vond en zelf o.a. uit het gesprek met Rist ook den indruk gekregen had, dat er toch
nog wel heel wat moeilijkheden te overwinnen zullen zijn. Schacht kwam weer aan
met zijn oude denkbeeld, dat de transfercommittee principieel de vraag onder oogen
behoorde te zien, of zij met het transfereeren van door leeningen verkregen geld
mag doorgaan en of niet de bewoordingen van het Dawesplan haar dwingen slechts
dat te transfereeren, wat als wezenlijk surplus
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Passage over kredietverlening aan de overheid niet opgenomen.
De journalist en politicus G. Bernhard had op 8 februari met Bruins gesproken over een
jaarlijkse som van 1500 à 1800 miljoen RM.
Vrijgave van het in de eerste wereldoorlog aldaar geconfisceerde Duitse vermogen. Zie boven,
4 december 1924.
Berlijnse familie, die fortuin had gemaakt in de Opper-Silezische mijnbouw.
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van de Duitsche economie kan gelden. Hij had het mij vroeger eens gezegd en
ik memoreerde het toevallig gedurende mijn zooëven geëindigde bezoek aan Gilbert,
die het begrijpelijkerwijze terzijde stelde. Het zou ook, daargelaten het geheel
170
academisch karakter van de vraag, nauwelijks denkbaar zijn. - - -

Londen, 13 juni 1928
171

- - - Na de lunch naar de kanselarij van het gezantschap, waar ik overeenkomstig
een 's morgens met Hubrecht gemaakte afspraak den heer Van Swinderen trof en
waar ook E. Heldring was. Van Swinderen is ouder geworden, doch heeft zijn
scherpte en gevatheid nog allerminst verloren. Over toestanden en personen in
Holland maakte hij echter tal van fouten, die ook kunnen zitten in zijn lange
afwezigheid uit het land. In hoeverre zijn been hem nog hinderde, kon ik niet
vaststellen, aangezien ik hem alleen zittend gezien heb. Hij was echter vol van het
hofbal van den vorigen avond, waar hij tal van menschen gesproken had. Dat hij
van het Dawesplan niet precies op de hoogte was, is hem gaarne te vergeven.
Met Heldring een eind gewandeld en om 5.30 uur bij Keynes, met wien zeer
interessant gepraat. Keynes blijft nog altijd zeer pessimistisch over het Dawesplan,
waarop ik hem antwoordde, dat het mij altijd twijfelachtig geschenen heeft, of men
de zaak zoo verkort kan voorstellen, dat Duitschland de Dawesbetalingen uit zijn
leeningen betaalt. De leeningen toch worden genomen, om in Duitschland het
productie-apparaat te vergrooten. Geven deze investments inderdaad een rendement
van meer dan de rentevoet, waartegen de leening is opgenomen, dan steunen zij
op den duur het Dawesplan in plaats van het te verzwakken. Het is natuurlijk
makkelijker hierin fouten te maken, dan bij de ontsluiting van een nieuw land, maar
tenslotte is de uitbreiding van de productie in nieuwe richtingen hiermede geheel
vergelijkbaar. Men kan even goed zeggen, dat datgene, wat met de tegenwaarde
van de nieuwe buitenlandsche leeningen in Duitschland geschied is, geleid heeft
tot een equivalente meerdere import, waarnaast dan de onttrekking van koopkracht
krachtens het Dawesplan automatisch ook de vreemde valuta voor de
transfereeringen geleverd heeft. Dit gaat misschien ook te ver, doch een cumulatief
proces, dat op den duur met een breuk moest eindigen, kon ik tot nu toe in de
aangegane leeningen niet zien. Hij blijft echter zeer pessimistisch, zeer veel meer
dan Stamp, die bij een vorig gesprek het zelfstandige karakter van het
transfervraagstuk eenigszins twijfelend besprak. Na een half uur komt zijn vrouw
binnen, jeugdig en eenvoudig als altijd. Zij had in de Albert Hall gedanst, wat zij een
172
week lang doet . Wij spraken nog een oogenblik over Rusland, waarover Keynes'
enthousiasme merkbaar geringer was dan het hare, dronken een kop thee,

169
170
171
172

Zie boven, 28 october 1927.
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waarna twee andere dames kwamen en ik verdween. De kamer, waar ik was, was
eenvoudig doch buitengewoon smaakvol gemeubileerd en in het bijzonder trof mij
een groote vaas met bloemen van alle kleuren en soorten door elkaar, maar met
buitengewoon veel raffinement gerangschikt. Aan de wand nog altijd Keynes'
futuristische schilderijen uit een periode, die ons thans reeds volkomen ouderwetsch
173
aandoet. - - -

Berlijn, 20 september 1928
Geluncht met Nogara en Leverve. Het gesprek ging natuurlijk over de zeer
verrassende resultaten van jl. zondag in Genève, waarbij het Dawesplan feitelijk in
174
liquidatie getreden is volgens de hier gebruikte uitdrukking . Ook de vorige dagen
had ik verschillende gesprekken hierover, in het bijzonder aan tafel bij Schacht met
minister Curtius, naast wien ik zat. Het lijkt mij heel verstandig van Duitsche zijde,
dat men de zaak niet overhaast en niet den indruk maakt spoedig een nieuwe
regeling van noode te hebben. Trouwens, zooals Leverve vandaag opmerkte, is het
object van de onderhandelingen niet ten nadeele van Duitschland. Duitschland toch
zou krijgen: 1. vervroegde ontruiming van het Rijnland, 2. verminderde betalingen,
3. opheffing der controle. Daartegenover staat voor de andere zijde behalve zeer
algemeene voordeelen, zooals verbeterde verhoudingen in Europa en kans op
175
groote emissiewinsten voor enkele bankiers , niets. Hoogstens hoopt men, dat
men de vermindering van de Duitsche betalingen zal kunnen compenseeren met
een verlaging van de betalingen aan Amerika en men vreest, dat dit slechts ten
176
deele zal gelukken. Duitschland staat dus wel aan den goeden kant. - - - Zeer
verrastte hedenmorgen het interview van Briand, waarin deze zeide, dat de
reparatiequaestie binnen enkele weken, hoogstens enkele maanden, zou zijn op te
lossen. Met het oog op de Amerikaansche verkiezingen is deze mededeeling zeer
merkwaardig. Trouwens dit optimisme wordt hier door nie-
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Passage over de hondenrennen niet opgenomen.
Mede op aandringen van Parker Gilbert hadden Stresemann en zijn Franse ambtgenoot
Briand vanaf 5 september overleg gepleegd over een diplomatieke procedure om tot een
revisie van het Dawesplan te komen. Na overleg met de andere crediteuren van Duitsland
werd op 16 september te Genève bekend gemaakt, dat overleg plaats zou vinden over ‘die
Notwendigkeit, das Reparationsproblem vollständig und endgültig zu regeln und zu diesem
Zweck eine Kommission von Finanzsachverständigen der sechs Regierungen einzuberufen.
[Dieser Ausschuss sollte] aus unabhängigen Sachverständigen bestehen, die internationalen
Ansehen und Autorität im eigenen Lande geniessen und die an keinerlei Instruktionen ihrer
Regierungen gebunden sind’. Ook werd afgesproken dat het Franse leger het bezette Rijnland
zou ontruimen nadat de revisie geregeld zou zijn. Zie Vogt, Die Entstehung, 108 vlg. en Lüke,
Stabilisierung, 153.
Emissiewinsten voor die bankiers, die deel uit zouden maken van het consortium, dat de
grote herstelbetalingslening van het Duitse Rijk zou uitbrengen. Zo zou het internationale
publiek Duitsland een bedrag lenen, dat Duitsland kon doorschuiven naar Frankrijk en Frankrijk
naar Amerika.
Passage over Polen niet opgenomen.
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mand gedeeld. Sprekende over de opheffing van de controle haalde Leverve de
fabel van Lafontaine van den herder, de hond en de wolf aan, waarmede hij bij
Nogara en mij een groot litterair succes behaalde. Overigens weten zij niet veel.
Gilbert was verleden week een paar dagen in Parijs, doch is op het oogenblik in
Den Haag in verband met de uitvoering van het proces van het Internationale Hof,
waarbij Duitschland i.z. zekere vorderingen op Polen gelijk gekregen heeft. Zaterdag
is hij hier weder terug.
177
Na de lunch trof ik aan den uitgang van Esplanade Schacht, die, zooals hij
zeide, met minister Curtius aldaar geluncht had. Ik ging met hem mede in de auto
en het gesprek kwam natuurlijk op dezelfde quaestie. Hij was zeer mededeelzaam
en zeide, dat hij op het oogenblik erg in de weer was om onheil te voorkomen.
Gisteren had hij met Müller en Hilferding gepraat, vandaag met Curtius, aangezien
gezorgd moest worden, dat de Duitsche politiek op de juiste wijze werd gevoerd.
Op mijn opmerking, dat ik de zaak alleen begrijpelijk kon achten, wanneer er
toezeggingen van Amerika waren, antwoordde hij: ‘Die zijn er ook’. Toch zal uiteraard
de commissie, al kan zij dadelijk haar werk aanvangen, niet voor 6 november tot
eenig besluit kunnen geraken, aangezien natuurlijk met den nieuwen president in
Amerika overleg zal moeten worden gepleegd. De commissie zou voor ieder land
een lid moeten hebben. Voor Engeland zou Kindersley boven Stamp de voorkeur
verdienen, aangezien Stamp ook al in de commissie voor de Wohlstandsindex zit.
Verder Parmentier, Francqui, Pirelli, terwijl, toen hij mij vroeg, wie ik zou meenen,
dat voor Duitschland genomen zou moeten worden, en ik antwoordde Melchior, hij
mij ‘precies’ antwoordde. Hij meende echter, dat daar Duitschland toch alleen
tegenover de anderen zou staan, Melchior het recht zou moeten hebben twee
deskundigen mee te nemen, die aan de beraadslagingen zouden deelnemen,
uiteraard zonder stemrecht. Schacht meende, dat er uiterst geschikte personen
hiervoor te vinden zouden zijn. Op mijn zeggen, dat ik in de eerste plaats aan hem
gedacht had, omdat de centrale banken in het nauwste contact met die besprekingen
zouden moeten staan, zeide hij dat hij er overigens precies zoo over dacht als
Norman: geen officieele deelneming. Voor Amerika zou natuurlijk Owen Young de
aangewezen persoon zijn. Jammer is echter, dat hij in de presidentsverkiezingen
178
als vermoedelijk staatssecretaris van Smith betrokken is.
Schacht was overigens optimistisch. De eerste taak van Duitschland zal zijn te
vermijden, dat een Teillösung bereikt wordt, terwijl bovendien de afschaffing van de
controle niet in etappes zou moeten gaan, een punt, dat, zooals mij ook uit vorige
gesprekken bleek, Schacht zeer na aan het hart lag. Schacht prees Gilbert
buitengewoon voor hetgeen hij in dezen gedaan had. Dat het zoover gekomen is,
is aan hem te danken en als er iemand is, voor wien in Duitschland een standbeeld
zou moeten worden opgericht, dan zou het Gilbert moeten zijn.
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Berlijn, 29 september 1928
Mendelssohn had de leden van de Generalrat gevraagd een half uur voor de
vergadering te zijnent te komen teneinde te overleggen omtrent de herbenoeming
van den president. De besprekingen waren kort, want iedereen verklaarde er
volkomen mee in te stemmen, waarna hetzelfde omtrent de herbenoeming van den
Kommissar gezegd werd. In de daarop volgende vergadering heeft, toen de
herbenoemingen aan de orde kwamen, Mendelssohn een korte rede op Schacht
gehouden, waarna zijn herbenoeming met algemeene stemmen plaats vond. Schacht
heeft daarna vrij uitvoerig gesproken, waarbij hij o.a. wees op de goede
verstandhouding tusschen de buitenlandsche en de Duitsche leden. Hij sprak als
altijd goed. Mijn herbenoeming werd door Addis voorgesteld, terwijl daarna Schacht
nog enkele woorden sprak, eerst persoonlijk en daarna namens het Direktorium,
welke laatste hij van een blad aflas. Zij waren allen zeer vriendelijk en na de
benoeming kon ik met een paar woorden dank zeggen voor het vertrouwen, dat
omgekeerd mij gebracht was en voor de goede samenwerking. Nadat dit alles naar
genoegen was afgeloopen, boden wij allen Schacht, Dreyse en Vocke een lunch in
179
Adlon aan, waarvan het menu op meesterlijke wijze door Hagen in elkaar was
gezet.

Berlijn, 30 september 1928
Den daarop volgenden dag, 30 september, bezoek aan Dresden met Sergent,
Callens en Bachmann, waarbij Sergent een groote kennis op het gebied van
schilderijen ten toon spreidde en hij op tal van belangrijke dingen wees. Geheel
vervuld was hij van den achtergrond van de liggende Venus van Giorgione. Ik ken
Dresden langzamerhand al vrij goed. Doordat het ontzaglijk regende, hebben wij
onze middag in plaats van op de Bastei in de Ratskeller doorgebracht. Op de
terugreis lange gesprekken over het Dawesplan.

Berlijn, 16 october 1928
15 october 1928 terug in Berlijn en 16 october Schacht gesproken. Hij bleek
buitengewoon in zijn nopjes met de pers, die hij met zijn benoeming gehad heeft.
180
Zelfs de Vorwärts , die nog een paar maanden geleden zei, dat hij geen dag langer
moest blijven, had in het artikel over zijn herbenoeming slechts een kleine reserve
gemaakt. Deze waardering vond hij des te aangenamer met het oog op de
181
samenstelling van de Duitsche delegatie in de nieuwe Dawescommissie . Ik
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vroeg hem, hoe het hiermee stond, erbij zeggend, dat ik, aangezien Gilbert in Londen
is, na mijn terugkomst nog niemand gesproken had. Schacht bevestigde, wat in de
kranten stond, dat Londen bezig is van standpunt te veranderen en zijn volstrekte
tegenwerking, naar het schijnt, ging opgeven, wederom in hoofdzaak Gilbert's werk.
De samenstelling der commissie zal nog moeilijkheden geven, omdat, naar het
schijnt, de aanvankelijke gedachte, dat de landen drie leden zouden hebben, weder
was opgegeven en er nu van twee leden gesproken werd. Hij zelf vreesde, dat hij
zich moeilijk aan het lidmaatschap zou kunnen onttrekken, maar zeide, het alleen
te zullen doen, wanneer nog minstens een andere bankpresident - en in het bijzonder
Moreau - zou deelnemen.
In zijn gesprekken met de regeering had hij den indruk gekregen, dat deze,
wanneer er slechts twee leden zouden komen, naast Schacht een man van rechts
zou willen hebben. Schacht zelf ziet zich als onpartijdig. Hij staat, zooals hij zeide,
182
in de laatste maanden op goeden voet met de Duitsch-Nationalen , meer zelfs dan
de regeering het geval achtte te zijn. Hoe dit zij, de beste oplossing in zijn oog zou
zijn, naast hem zelf een man van links en een van rechts, zeg Melchior en
183
Glöckner . Zelfs als de andere landen slechts twee leden zouden zenden, zou er
reden voor zijn Duitschland, dat alleen staat tegenover de anderen, drie leden toe
te staan. Overigens was Schacht zich geheel bewust van de moeilijke beslissing,
waarvoor de commissie zou komen te staan. Heel veel optimisme over groote
verlaging van de bedragen heeft hij niet en het zal misschien groote moeilijkheden
opleveren op het laatste oogenblik ja te zeggen, terwijl degenen, die dit doen,
vermoedelijk een sterk odium op zich zullen laden. Ik zeide nog, dat ik met plezier
hoorde, dat hij de gedachte zelf aan het werk der commissie deel te nemen, niet
wegwierp. Ik had, voor ik op reis ging, met Gilbert hierover gesproken. De groote
vraag is, welke bevoegdheden de commissie krijgen zal. Blijft de vaststelling van
het definitieve bedrag een zaak voor de betrokken regeeringen, dan zal het nog
lang duren, eer allen het eens zijn. Terecht had Sergent, toen ik in den trein van
Dresden hierover sprak, gezegd, dat, had de Dawescommissie niet definitieve
184
bedragen genoemd , doch dit aan de regeeringen overgelaten, de bedragen nu
nog niet zouden vaststaan. Schacht zeide, dat hij ook deze quaestie uitvoerig met
Gilbert besproken had en dat beiden het er over eens waren geweest, dat de
commissie zooveel mogelijk bevoegdheden zou moeten hebben, maar dan ook
Amerikaansche deelneming en liefst weder een Amerikaansche president. Desnoods
ware er niets tegen met de definitieve samenstelling van de commissie te wachten,
tot Dawes weer beschikbaar zou zijn, dat is a.s. april. Krijgt de commissie echter
zoodanige bevoegdheden, dan is het ook zaak de beste menschen in de commissie
zelve te hebben en dan zie ik, zooals ik Schacht ronduit zeide, in
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Duitschland niemand, die in de verte de geschiktheid zou hebben de leiding der
Duitsche delegatie op zich te nemen, dan Schacht zelf.

Berlijn, 25 october 1928.
Met Schacht gesproken. Gilbert was na de vergadering nog naar hem toe gegaan
en Schacht was in een zeer pessimistische bui. Uit Gilbert's woorden toch was hem
185
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gebleken, dat Poincaré's rede te Chambéry en de Balfour note door de beide
landen als richtlijnen werden beschouwd, waaraan de commissie gebonden zal zijn.
Schacht had geantwoord, dat de Duitsche commissie zich hieraan niet gebonden
kon achten, doch uitsluitend aan het welzijn van Duitschland. Komen er nog meer
politieke bindingen vooraf, dan is de beteekenis van de commissie zeer gekleineerd.
Succes is alleen te verwachten, wanneer de commissie zelve vrij staat en zelve de
definitieve beslissingen nemen kan. Komen er ook daarna nog politieke
verhandelingen, dan is de uitslag dubbel moeilijk. Schacht vreest ook, dat Gilbert
in zijn neiging om de zaak te pousseeren, zich te veel door de politici op sleeptouw
heeft laten nemen. Alles tesamen maakt, dat Schacht thans niet erg gerust is en
overijling zeer zou betreuren. Aan den anderen kant meent hij, dat, waar de zaak
nu eenmaal loopende is, de Duitsche regeering het best doet, de zaak spoedig
officieel aanhangig te maken.

Berlijn, 9 november 1928
's Morgens lang gesprek met Van Stirum, die zeer geïnteresseerd was in de
ontwikkeling van de besprekingen over het Dawesplan, waarbij ik hem zeggen
moest, dat ik juist uit Holland kwam en hier nog niemand gesproken had en hem
dus alleen maar wat verouderde wijsheid kon opdienen. Zijn indruk van besprekingen
met diplomaten is, dat men pessimistisch is, zelfs over de totstandkoming van de
187
commissie. Daarna vertelde hij mij van zijn verblijf in Genève , waarover hij
buitengemeen ontevreden was en zelfs zeide, dat men hem daar zeker nooit weer
zou zien. De meeste parlementen zijn al van weinig appetijtelijke samenstelling,
maar dit ging alle beschrijving te boven. Ieder spreekt er uitsluitend voor de kiezers
in zijn eigen land; de meeste kleine landen kijken de groote naar de oogen
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Op 20 september had Poincaré te Chambéry van Duitsland geëist, dat het niet alleen de som
moest betalen, die Frankrijk aan de Verenigde Staten verschuldigd was. maar ook een
‘indemnitée nette’ als vergoeding voor de in Noord-Frankrijk aangerichte vernielingen. Zie
Wandel, Die Bedeutung, 209; Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 438 vlg. Vergelijk
noot 166.
De dag na het communiqué van Genève, op 17 september, had de Engelse secretaris-generaal
van financiën lord Cushendun herhaald dat Engeland vasthield aan de Balfour note. Zie
Wandel, Die Bedeutung, 208 en Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik, 438 vlg. Voor
deze note, zie noot 73.
Waar hij de vergaderingen van de Volkenbond bijwoonde.
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en wezenlijk zelfstandig waren eigenlijk alleen Zweden, Noorwegen en Nederland.
Zelfs van Denemarken en Zwitserland was dit tot zijn leedwezen niet te zeggen.
Eenige aangename menschen had hij ontmoet en in het bijzonder had het hem
188
plezier gedaan, weer eens met zijn ouden clubgenoot Beelaerts samen te zijn.
Een paar dagen later lunchte ik er en als het goed weer is, gaan wij nog weer
eens een morgen golfspelen.

Berlijn, 10 november 1928
Donderdag 8 november in Berlijn terug, alwaar zaterdag 10 november een lang
gesprek met Gilbert. Alvorens met Schacht te spreken, wilde ik eerst eens van
Gilbert het een en ander hooren, die echter niet veel te vertellen had. Er is ook niet
veel nieuws in de zaak. Alleen was Gilbert als tevoren categorisch op de volgende
punten, primo dat Duitschland er niet op rekenen moet, dat het bedrag belangrijk
verminderen zal en secundo dat de betalingscapaciteit van Duitschland zoo min
mogelijk in debat moet worden gebracht. Ik zeide hem, dat ik uit alles, wat ik in den
laatsten tijd gehoord had, zeer sterk den indruk had, dat alleen op een betrekkelijk
lage som, die vermoedelijk buiten debat zal staan, Duitschland bereid zou zijn de
transferprotectie te laten vallen, zoodat het de vraag is, of men niet probeeren moet
tot een tusschenoplossing te komen, waarbij de controle b.v. ten deele zou worden
opgeheven, het transfercommittee wellicht aangevuld met Duitschers, enz. Gilbert
vindt een dergelijke oplossing ondenkbaar. Primo zou het allerlei moeilijkheden
geven en secundo is er geen enkele reden, waarom de geallieerden hierin zouden
treden. Het is te begrijpen, dat Duitschland graag den indruk zou geven, alsof dit
was de eerste stap op de ladder, die tenslotte tot een lagere schadevergoeding zou
leiden, doch van de geallieerden is dit niet te verwachten. Zij zullen, komt men niet
tot overeenstemming, eenvoudig het bestaande plan laten doorlopen.
Ik zeide hem, dat ik dat buitengewoon betreuren zou en dat in zoodanig geval
het beter ware, dat de commissie niet bijeenkwam. Gilbert heeft, geloof ik, nog altijd
het gevoel, dat Duitschland tenslotte een bedrag van 2100 à 2200 millioen RM als
189
definitieve oplossing zal accepteeren . Ik kan dit optimisme niet deelen, althans
nog niet op het oogenblik. Het laten vallen van de transferprotectie brengt thans,
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Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland.
In gesprekken met leidinggevende Duitse politici legde Parker Gilbert er op 25 oktober en 13
november de nadruk op, dat de geallieerden jaarlijkse betalingen van ca. 2000 miljoen RM
zouden verlangen. Stresemann wees op 13 november een dergelijk bedrag af, maar
accepteerde privatim een som van 1500 miljoen. Omdat de agent general vertelde dat
Duitsland wel tot 2 miljard zou willen gaan, ontstond in het buitenland de indruk, dat Duitsland
zich daartoe bereid verklaard had, hetgeen dus niet het geval was. Zie ADAP, Serie B, X,
147, 209 vlg., 376 vlg.; Wandel, Die Bedeutung, 189, 233; Lüke, Stabilisierung, 156; Link,
Amerikanische Stabilisierungspolitik, 432; Vogt, Die Entstehung, 156 vlg. Vergelijk Schacht,
Ende der Reparationen, 64 vlg.
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in het aangezicht van de momenteele ontwikkeling van de betalingsbalans, nog
zeer groote risico's met zich, zoodat, ook al acht men theoretisch het
transfervraagstuk van niet zoo groote beteekenis, een voorzichtig man zich toch
tweemaal bedenken moet, alvorens hij thans definitieve verplichtingen op zich neemt.
Gilbert is over de toekomstige ontwikkeling van de betalingsbalans en van het
kapitaalvraagstuk in Duitschland optimistisch. Wij praten hier nog over door en ik
zeg, dat ik dat optimisme vooral hierom tot zekere hoogte deel, omdat de
bevolkingsverhoudingen in Duitschland zich binnenkort zeer belangrijk zullen
wijzigen. Weldra komen de in den oorlog geborenen op de arbeidsmarkt, waardoor
eenige jaren lang eerder een verkleining dan een vergrooting van het aantal
arbeidenden te verwachten is, terwijl ook eenige jaren later de groote daling in de
nieuwe gezinsvorming geheel andere toestanden op de woningmarkt zullen teweeg
190
brengen. Ook dit alles is echter nog toekomst. - - -

Berlijn, 15 november 1928
Na de vergadering van den co-ordinating board op 15 november 1928 nog met
Gilbert gesproken. Hij vraagt mij, hoe Schacht op het oogenblik is, waarop ik met
de wedervraag antwoord, hoe hij hem uit het verslag van Morgan over diens gesprek
met Schacht nu beoordeelt. Het blijkt, dat ik in mijn oordeel veel milder ben. Ik vertel
hem het een en ander van wat Schacht zeide, waaronder verschillende dingen zijn,
die Gilbert met genoegen hoorde. Gilbert zeide nog, dat de mededeeling in de
Weltbühne over Schacht's gezegde, dat Duitschland zoo moest manoeuvreeren,
191
dat het niets te betalen zou krijgen , in het buitenland wel veel kwaad bloed gezet
had. Zelfs is het niet zonder opzet in de Times vermeld, waar het voorkomt in het
nummer van 2 november jl. Zelfs had Gilbert een paar dagen geleden een brief van
Norman gekregen, waarbij deze als zijn meening uitsprak, dat het misschien beter
was, als Schacht niet Duitschland vertegenwoordigde. Ik ben daarna ernstig voor
Schacht opgekomen en zeide Gilbert, dat Schacht inderdaad veel te veel particulier
praat en zich door stemmingen laat beïnvloeden. Staat hij er echter voor, dan kan
men zeggen: ‘he lives up to it’, en Norman moet Addis maar eens vragen naar diens
oordeel over Schacht's optreden in het laatste jaar in den Generalrat. Wij bespreken
dan nog eens uitvoerig alle Duitschers, die in aanmerking zouden kunnen komen,
maar ook Gilbert is het eens, dat er niemand is, die in de verte de positie van Schacht
heeft voor dit werk. Gilbert voegt er aan
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Passage over Bachmann en de Generalrat niet opgenomen.
In Die Weltbühne, XXIV, no. 41 werd Schacht geciteerd, als zou hij tijdens een conferentie
in Bad Pyrmont op 6 juni 1928 hebben gezegd, dat hij niet bereid was om reparatiesommen
te betalen. Voor een beschrijving van de conferentie, zie Brügelmann, Politische Ökonomie,
83 vlg. In een later nummer van hetzelfde tijdschrift omschreef Carl von Ossietzky Schacht
als ‘inkarnierte Sozialreaktion’, ‘Gegner der wirtschaftlichen und politischen Verständigung’
en ‘Ersatz-Helfferich’; Die Weltbühne, XXIV, no. 43.
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toe, dat het eigenaardig is, hoe overal Schacht wel in positie verloren heeft. Hij heeft
dit ervaren in Amerika, in Londen en in Parijs.
Gilbert vraagt mij nog, of ik geloof, dat men van Duitsche zijde allengs meer bereid
is een flink bedrag te accepteeren. Ik antwoord, dat dit alleen mogelijk zou zijn,
indien er in de algemeene opinie hier, en vooral aan de rechterzijde, een zeer
belangrijke verschuiving zou komen. Ik herhaal hem, dat, zooals de zaken nu staan,
ik niet geloof, dat iemand hier zonder transferprotectie boven 1,5 milliard RM zou
192
gaan .

Berlijn, 16 november 1928
Nadat Schacht mij van de heden plaatsgehad hebbende vergadering van het
Direktorium verteld had, komt hij opnieuw te spreken over de groote quaestie van
de herziening van het Dawesplan, waarvan hij klaarblijkelijk ontzaglijk vervuld is,
zoo zelfs, dat, zooals hij zegt, hij er eigenlijk de laatste weken slecht van slaapt.
Vooral is dit hierom, omdat, wanneer straks een beslissing moet worden genomen,
deze op gansch andere wijze voor Duitschland bindend zal zijn dan alle andere
193
vorige gevallen, als de vrede van Versailles, het pakt van Londen en ook zelfs
nog het Dawesplan, waar men ook in nood verkeerde en de bedreiging met de
voortzetting van de Ruhrbezetting in de lucht zat. Thans, nu Locarno militaire
bedreigingen onmogelijk maakt - en een zich losmaken van Locarno is van geen
macht te verwachten - staat Duitschland voor het eerst wezenlijk vrij en zal later
geen professor in de geschiedenis kunnen opstaan om te verklaren, dat Duitschland
aan haar toestemming moreel niet gebonden is. Dit maakt, dat deze toestemming,
die bovendien, gelukt het plan ten volle, een definitieve en nauwelijks later weder
te veranderen regeling zal geven, veel grooter verantwoordelijkheid medebrengt,
dan eenig andere tot dusver genomen. Schacht is zeer ontdaan over de juist
194
gepubliceerde verklaringen van Poincaré . Niet alleen zegt Poincaré opnieuw, dat
er alleen op grond van de bestaande verdragen gewerkt kan worden, maar bovendien
is de voorstelling, als zoude het te zijner tijd niet aan Frankrijk liggen, als er niets
tot stand kwam, voor Duitschland zeer onaangenaam. Als alle inlichtingen, waarover
men Duitscherzijds beschikt, juist zijn, dan moet Gilbert in Londen en Parijs in uitzicht
gesteld hebben, dat Duitschland wel bereid zou worden gevonden een bedrag van
195
zeg 2,2 milliard RM zonder Transferschutz op zich te nemen. Hoe Gilbert tot deze
meening gekomen is, is niet te begrijpen. Het is hem dan ook voldoende duidelijk
gemaakt, dat dit niet juist is. Ook zijn
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Zie noot 189.
Het verdrag van Londen, waarin was vastgelegd dat het Dawesplan zou worden uitgevoerd.
Kort tevoren had Poincaré te Caen verklaard, dat Frankrijk een verlaging van de
herstelbetalingen niet zou accepteren; Wandel, Die Bedeutung, 211.
Zie noot 189.
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acceptatie van het beginsel, dat over de Duitsche betaalkracht niet gesproken zou
worden, kan Schacht niet begrijpen.
Ik zeide hem, dat ik niet geloof, dat Gilbert dit zoo scherp stelde, integendeel,
toen ik hem een paar dagen tevoren zeide, dat, zoo spoedig Duitschland haar
aanbod motiveeren wil, deze quaestie toch automatisch ter tafel komt, accepteerde
hij dit ten volle. Wil men hooge cijfers handhaven of zeg b.v. voorloopig met het
Dawesplan verder gaan, dan is het, zooals Schacht verder opmerkte, niet de
betaalkracht van Duitschland maar de vraag, hoeveel vreemde landen nog aan
Duitschland leenen willen, die beslissend is en dan wordt het beeld wel heel anders.
Overigens erkent Schacht dat hier veel gebeurd is, wat nu niet juist den indruk
196
maakt, dat men alles doet om te betalen, wat men kan. - - Schacht vertelde mij voorts, wat hij mij vroeger nog niet gezegd had, hoe het
197
eigenlijk stond met de terms of reference . Een week of 6 geleden had Gilbert hem
een ontwerp laten lezen, dat goed was, beter zelfs dan de vage omschrijving van
Genève. Gilbert wou het rapport van de Dawescommissie als grondslag nemen en
daarop verder voort arbeiden, wat dus mede insloot een voortzetting van de studie
van het economisch leven van Duitschland. Zooals de regeering uit Parijs gehoord
heeft, heeft Poincaré tegen deze terms of reference bezwaar gemaakt en een week
of 3,4 geleden heeft Gilbert ze in Parijs met Poincaré besproken, die ze heeft
gewijzigd overeenkomstig de Fransche opvatting. Men heeft hier gehoord, dat dit
gebeurd is, maar sedertdien heeft niemand meer iets van Gilbert of van iemand
anders over de terms of reference vernomen. Schacht bleef vreezen, dat Gilbert
zich in Londen en Parijs veel te veel op sleeptouw had laten nemen. Dit alles maakt
Schacht eigenlijk hoe langer hoe meer pessimistisch. Hij hoopt nog steeds, dat het
de commissie gelukken zal een eigen basis voor de gezamenlijke arbeid te vinden
en bij goeden wil zal dit stellig mogelijk zijn. Hij blijft hiervan een groote verbetering
in de atmospheer verwachten, maar zegt, dat het voor de hand ligt, dat men zich
meer en meer gaat afvragen, hoe men voorkomen moet, dat een dead-lock in de
198
wereld een verkeerden indruk zou maken. - - -

Berlijn, 4 december 1928
's Avonds aten wij bij Van Stirum, met wien vrijwel den ganschen avond gepraat.
Hij is blijkbaar zeer geïteresseerd in de ontwikkeling in Nederland na de volgende
verkiezingen en maakt den indruk, alsof hij wel gaarne buitenlandsche zaken zou
willen hebben. Hij kwam terug op Rotterdam en sprak over verschillende functies
in Nederland. Ik geloof, dat er ook wel provincies zijn, waar hij wel commissaris zou
willen zijn. Na de lunch bij ons een week tevoren, had hij, ook
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Passage over de lonen van werknemers in staatsbedrijven niet opgenomen.
Afspraken die betrekking hadden op het mandaat en de bevoegdheden van de experts die
namens hun regeringen een nieuwe regeling zouden uitwerken.
Passage over Morrow niet opgenomen.
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omdat in de couranten over meeningsverschillen tusschen buitenlandsche zaken
en Schacht gesproken werd, gemeend, bij een bezoek aan een van de hoogere
ambtenaren van buitenlandsche zaken een opmerking te moeten laten vallen over
Schacht's pessimisme. De reactie was geweest: ‘Is ie nou waarachtig weer aan het
praten geweest? Laat hij toch zijn mond houden’! Verder had Van Stirum bij tal van
gesprekken den indruk, dat de positie van Stresemann hier in Duitschland in den
laatsten tijd niet gestegen is. Bij het Zentrum is dit al aan den dag getreden, bij
anderen is het echter latent ook aanwezig. Men ervaart telkens weer, hoe tenslotte
ook de leidende Duitschers van tegenwoordig voor een groot deel in cultuur beneden
onze beste menschen in Holland staan. Ik liet hierover een opmerking vallen, waarop
Van Stirum zijn handen in de lucht stak en een langgerekt oooooh liet hooren en
daarna zich in zeer groote eloges over den goeden Nederlander begaf.

Berlijn, 6 december 1928
's Avonds op een groot feest van de Frauenhilfe in de Zoo, waar alle Duitschers
waren, had ik tenslotte een lang gesprek met von Raumer, waarvan het
merkwaardige was, dat ook hij sprak in den geest als Schacht een paar dagen
geleden, nl. dat Poincaré's standpunt was, de reparatiebesprekingen te laten
mislukken. Verder was ook hij weinig gerust over de economische ontwikkeling in
199
Duitschland. - - - Voornamelijk op zijn sterk aandringen ging ook ik naar een uit
de hand lezende dame, die achter een gordijn in een zijzaaltje zat. Haar naam weet
ik niet, maar het was iemand, die het niet om den broode deed en die volgens von
Raumer, die zeer onder den indruk was van wat zij hem gezegd had, bekend was
als een zeer bijzondere clairvoyante. De hand is hierbij niet veel meer dan
voorwendsel. Ik kwam bij haar en van wat zij mij zeide, noteer ik als merkwaardig,
dat ik omstreeks mijn dertigste jaar en nu 4 of 5 jaar geleden een geheele
verandering van mijn leven zou hebben gehad. Het eerste komt op een paar jaar
na met de Handels- Hoogeschool overeen en het tweede valt precies samen met
het begin van mijn werkzaamheid hier. Ik vroeg haar, hoe lang dit laatste nog duren
zou, waarop zij zeide, nog een paar jaar. Ik zeide, dat ik dacht, dat het in 6 maanden
uit zou zijn, waarop zij weer het vergrootglas ter hand nam en een halve minuut
ingespannen op mijn hand keek en zei: ‘Het duurt nog een paar jaar, maar het zal
een gelukkig einde nemen’. Ik vertelde dit aan Schacht, Gilbert en eenige anderen.

Berlijn, 12 december 1928
200

---
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Aan de lunch hebben wij o.a. Poole en Morgan. Met beiden een gesprek

Passage over de technische ontwikkeling van Duitsland niet opgenomen.
Passage over een gesprek met Dreyse over het rapport van Bruins niet opgenomen.
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over het nieuwe Dawescommittee, waarbij Poole mij vraagt, wat ik tegenwoordig
wel van Schacht denk. Hij doet een verhaal van een lunch van enkele dagen geleden,
waar diplomaten van vier van de vijf groote landen aanwezig waren en verder o.a.
Schacht en Jay. Schacht had daar weer op zijn gewone manier gepraat: Duitschland
heeft tot nu toe alles onder dwang moeten aanvaarden. Het is daardoor moreel niet
gebonden aan het verdrag van Versailles - wat met stilzwijgen ontvangen werd moreel niet gebonden aan het agreement van Londen - wat eveneens zwijgend
werd aangehoord - en evenmin aan het Dawesplan - wat Jay aanleiding had gegeven
tot de vraag, of de president zich niet toch een beetje gebonden achtte aan het
Dawesplan, wat Schacht tot een niet zeer mooie retraite geleid had. Een ander ding
was geweest, dat Schacht gezegd had: ‘wanneer er over de geheele wereld
vrijhandel komt, kan Duitschland 1500 millioen RM zonder Transferschutz als
jaarlijksche last aanvaarden. Komt er alleen vrijhandel op het vasteland van Europa,
201
dan kan Duitschland 500 millioen RM aanvaarden’, waarop Jay gezegd had: ‘You
will be pretty soon at zero, president’! Ik geloof, dat deze beschouwingen van Schacht
tevens een indice zijn van de richting, waarin hij de zaak in de commissie sturen wil
en waarover hij een paar dagen geleden tegenover mij zoo geheimzinnig deed. Of
dit alles verstandig is, is een tweede!
Overigens heb ik weder gepoogd, Schacht te steunen door er opnieuw op te
wijzen, dat hij tenslotte, wanneer hij voor het feit gesteld wordt en in de vergaderingen
de aansprakelijkheid te dragen heeft, zeker beter zal zijn. Dit is een kwade tijd voor
hem. Hij is, zooals vanzelf spreekt, voortdurend vol van het probleem en het ligt in
zijn persoon, dat hij onwillekeurig er te veel over praat. Poole merkt op, dat hij dat
gaarne aanvaardde, doch dat dit praten maar al te zeer tot gevolg zou kunnen
hebben, dat aan Schacht's uitlatingen in de vergaderingen geringer waarde zou
worden gehecht, dan bij zwijgen het geval zou zijn geweest. Langzamerhand toch
was dit alles in het buitenland overal bekend geworden.

[1929]
Berlijn, 18 januari 1929
Schacht, die de laatste dagen wegens griep in bed was geweest, doch nu een paar
dagen op is, belde mij op om te zeggen, dat hij niets te doen had en graag eens
wilde praten. Ik ging naar hem toe en bleef er anderhalf uur. Over de taak van de
commissie en de mogelijke resultaten zeide hij dadelijk niet te willen spreken. Wel
echter, zooals hij zeide ‘um das Komitee herum’. De benoeming van Morgan acht
hij goed en niet goed. Dwight Morrow is echter veel meer staatsman. Hij kan zich
echter begrijpen, dat Young een bankier naast zich zou willen hebben en dan was
Morgan's bank aangewezen alsmede de eerste partner van het huis. Dat Gilbert
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Zie noot 189 en ADAP, Serie B, X, 100, 197, 255, 379 noot 4, 490; ADAP, Serie B, XI, 14,
25 vlg.
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veel tot de benoeming bijgedragen had geloofde hij zeer zeker niet. In het algemeen
was hij over Gilbert weinig te spreken. Alle informaties uit het buitenland ontvangen
wezen erop, dat niet alleen in Londen, maar ook in New York en Washington de
eenzijdigheid van het rapport door velen wordt ingezien. Het doet hem leed voor
Gilbert, omdat hierdoor ook aan de onpartijdigheid der Amerikanen afbreuk is gedaan.
Bovendien is de algemeene indruk, dat Gilbert zich ook door persoonlijke motieven
zeer sterk heeft laten leiden bij zijne actie voor het tot standkomen eener herziening.
Hierdoor is een eventueel niet bereiken van een definitief resultaat een persoonlijk
202
échec voor Gilbert, wat zonder moeite vermeden had kunnen worden. - - 203
- - - Schacht begon met te zeggen, dat wanneer een definitieve solutie bereikt
wordt, inderdaad alle controle moest worden afgeschaft. Hij gaf echter oogenblikkelijk
toe, dat het in dat geval, indien geen andere maatregelen genomen werden, met
de algeheele zelfstandigheid van de Reichsbank gedaan zou zijn. De regeering zit
slechts te wachten om haar oude macht te hernemen, en een wetswijziging in dezen
geest zou bij 90% van de Rijksdagleden volledige instemming vinden. Hij meent
hierom, dat ook in het geval van een volledig resultaat de zelfstandigheid der
Reichsbank internationaal gewaarborgd moet worden in dien zin, dat de Duitsche
regeering dit beginsel bij het nieuwe protocol uitdrukkelijk zal hebben te erkennen.
Overigens wilde hij wel zeggen, dat juist om deze reden er in de Reichsbank een
heel sterke strooming was om handhaving, niet alleen van den Generalrat, maar
ook van den commissioner. In het algemeen was het zijne stellige overtuiging, dat
het zeer verkeerd zou zijn indien het neutraal element uit het plan verdween.
Integendeel, dat Dawesplan was een eenzijdig opgelegd plan met uitvoeringsorganen
van de Entente. Nu werd op gelijken voet gezamenlijk onderhandeld en behoorde
het resultaat te zijn, een veel sterker neutraal element in de uitvoering. De
Amerikanen hebben dit neutraliteitselement meermalen voor zich opgeeischt.
Daargelaten nog, dat zij indirect de grootste belanghebbenden zijn, blijkt ook uit het
laatste rapport van Gilbert duidelijk, dat deze neutraliteit ver te zoeken is. Schacht
komt bovendien meer en meer tot de overtuiging, dat alleen in hoogst enkele gevallen
en op den basis van een volkomen vertrouwdheid met de andere Europeesche talen
een Amerikaan wezenlijk Europa begrijpen kan. Ook Schacht is overtuigd, dat al
heel spoedig, zeg na een paar weken, blijken zal of overeenstemming te verkrijgen
is. Is dit niet het geval en beperkt men zich tot enkele kleine veranderingen, dan
kan de zaak vrij gauw afgeloopen zijn. Komt men echter wel tot overeenstemming,
dan zal het neerleggen dezer overeenstemming in de noodige wetswijzigingen nog
heel wat tijd nemen. Morgan en Young kunnen dan echter als zij willen middelerwijl
naar Amerika teruggaan en behoeven alleen voor de slotvergaderingen weer terug
204
te komen. - - -
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Passage over het Mellon-Bérenger agreement niet opgenomen.
Passage over een indiscretie van Callens niet opgenomen.
Passage over de skivakanties van von Siemens niet opgenomen.
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Berlijn, 19 januari 1929
Schacht vraagt mij om half elf bij hem te komen en leest mij een telegram voor van
205
den ambassadeur in Amerika via den jongen Weismann, waarin staat, dat Gilbert
aan verschillenden verteld heeft, dat Schacht nog steeds het idee dat Duitschland
niets betalen kan propageert en tevens na Gilbert's vertrek de campagne tegen
diens rapport veranlasst heeft. Schacht was door dit telegram zeer getroffen en had
reeds een uitvoerig antwoord opgesteld, waarin hij precies uiteenzette, hoe hij op
den 19den met Gilbert een laatste gesprek gehad heeft waarbij, al zijn geen cijfers
genoemd, beiden toch in principe elkaar tamelijk genaderd waren: dat hij daarna
op 22 december, 2 dagen voor Gilbert, Berlijn voor St. Anton verlaten had en
terugkomend dadelijk met griep te bed heeft gelegen en nu pas weer begint op te
staan. Verder zeide hij zich met dergelijk Geschwätz niet te willen inlaten en trouwens
niet te gelooven, dat Gilbert dit had gezegd. Ik zeide hem, dat ik dit laatste op den
voorgrond zou willen stellen. Het niet willen betalen kan misschien samenhangen
206
met de bewuste geschiedenis in Bad-Pyrmont , die, zooals ik Schacht reeds vroeger
bij gelegenheid al eens vertelde, Gilbert niet onbekend gebleven is. Overigens zeide
ik Schacht, dat ik dit zinnetje over het Geschwätz eruit zou laten. Schacht's stemming
was niet aldus, waarop ik hem zeide, dat men zich in het gesprek rustig kan laten
gaan, doch op schrift altijd aequo animo moet zijn. Schacht's reactie hierop was:
‘Als ge Horatius erbij haalt, dan denk ik aan wat anders’ en hij reciteerde de geheele
207
ode beginnende met: ‘Justum et tenacem propositi virum’, etc. . Na de slotzin:
208
‘Impavidum ferient ruinae’ , zeide ik: ‘Ja, ruinae’! waarop Schacht: ‘Ist nicht alles
schon eine Ruïne hier’? Ik zeide, dat ik mijn Horatius niet zoo kende als hij, maar
dat deze zich ook wel eens anders had uitgelaten en zelf zeker nooit met zulk een
209
wind op de Adriatische Zee uitgevaren zou zijn .
Schacht is inderdaad door dit telegram zeer getroffen. Tenslotte, zooals hij zeide,
kan op deze manier bereikt worden, dat een man als J.P. Morgan mijne woorden
niet voor hun volle gewicht neemt. De oorzaak zoekt hij geheel bij Shepard Morgan.
Ik zeide hem, dat ik mij reeds had afgevraagd, of het niet goed was dat ik eens naar
dezen toeging, doch dat voor zoover ik wist hij niet in Berlijn was en eerst over
eenige dagen terugkwam. Schacht wilde hem ook eens spreken. ‘Gilbert trouwens
weet wel beter, dan dat ik niets zou willen betalen’. De eenige cijfers,
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Friedrich W. von Prittwitz und Gaffron.
Zie noot 191.
Schacht citeerde het begin van de derde Romeinse ode van Horatius, waarin het zedelijke
heldendom van de wereldveroveraar Aeneas wordt verheerlijkt. Noch de woede van de
burgers, die kwaad bevelen, noch de blik van de dreigende tiran kan, zo heet het verder, de
rechtvaardige en principieel denkende man aan het twijfelen brengen.
Het slotvers luidt: ‘Si fractus inlabatur orbis, impavidum ferient ruinae’; wanneer het al gespleten
in elkaar stort, wordt de onversaagde held onder het puin bedolven.
Evenals Aeneas.
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die ooit tusschen Schacht en de Luisenstrasse gevallen zijn, is, dat Jay eens bij
hem gekomen is en hem gevraagd heeft wat hij denken zou van een bedrag tusschen
6 en 8 milliard $. Schacht had gezegd, dat dergelijke bedragen uitgesloten zouden
zijn en heeft tegen Gilbert zelf later nog eens gezegd: ‘The figures you have in your
mind are much too high’. Verder meent Schacht, dat de regeering en met name
Hilferding bij Gilbert een verkeerden indruk moeten hebben gewekt. Hilferding is
veel te slap en belooft dingen, die hij toch niet houden kan. Is het bedrag te hoog
en komt er hier een campagne, die zich uiteraard op het levensniveau der
arbeidersbevolking zal toespitsen, dan kan een socialist nog minder onderteekenen
dan een man van rechts. Een krachtige regeering is helaas in Duitschland op het
oogenblik niet te bereiken. Komt men tot overeenstemming, dan zal interne
reorganisatie het eerste doel moeten zijn. Een van de zwakke punten van de
tegenwoordige Duitsche staatsregeling is b.v. het ontbreken van een senaat.

Berlijn, 1 februari 1929
's Avonds diner bij Popitz, alwaar zoowel Schacht als Hilferding alsmede
verschillende andere ambtenaren van het ministerie van financiën en oudambtenaren.
Lang gepraat met Frau Hilferding, die 4 kop koffie dronk en zeer veel sigaretten
rookte, ten deel medisch; overigens was belangrijk, dat zij mij ronduit zeide, dat de
positie van Stresemann ten volle en die van haar man en het heele kabinet voor
een groot deel afhing van het welslagen van de reparatiebesprekingen. Komt er
een solutie, dan zal men Locarno prijzen als de wegbereider, waardoor de
atmospheer gecleared is, komt er geen resultaat, dan ligt Locarno heelemaal tegen
de vlakte.

Berlijn, 7 februari 1929
's Middags om 6 uur nog een oogenblik bij Schacht geweest om hem goedendag
te zeggen voor zijn vertrek naar Parijs hedenavond. Schacht was goed gemutst en
zeer tevreden over de besprekingen van de laatste twee dagen met de Duitsche
211
gedelegeerden .
212
- - - Ik zeide hem nog nadrukkelijk, dat, alhoewel ik gaarne bereid was om, in
geval men het wenschte, naar Parijs te komen, er vooral voor te zorgen, dat ik niet
als getuige naast en in zekeren zin tegenover Gilbert werd gesteld. Dit zou niet
alleen voor mij tegenover Gilbert niet aangenaam zijn, doch bovendien de
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Waaraan op no. 33 het bureau van Parker Gilbert was gevestigd.
Namelijk Carl Melchior, Albert Vögler en Ludwig Kastl.
Passage over de stabilisatie van de Turkse munt niet opgenomen.
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Duitsche zaak geen goed doen. Schacht had gisteren nog een bezoek van Morgan
gehad, dat echter niets speciaals had gebracht. Alleen had Morgan gezegd, dat hij
de kans, dat uit Parijs iets goeds voortkwam, op 99% schatte, wat Schacht tot 50%
had teruggebracht, een cijfer, dat bij iemand, die zelf de onderhandelingen moet
gaan voeren, goede moed geeft.
Schacht vertelde mij nog, dat hij even tevoren een uitvoerig gesprek gehad had
over het budget met den tegenwoordigen budgetreferent, Herr von Krosigk Graf
213
Schwerin . Wij ontmoetten hem bij Popitz en mij werd toen verteld, dat hij door
een ouden bloedverwant, Graf Schwerin, geadopteerd was geworden en daardoor
deze merkwaardige naamsverbinding bezat. Hij maakte op mij een zeer flinke,
alhoewel lichamelijk eenigszins zwakke impressie. Schacht had uit zijn
uiteenzettingen een zeer sombere indruk gekregen van de financieele vooruitzichten.
Gaat het zoo door, dan zullen voor 1929 nog meer nieuwe belastingen moeten
worden geheven, terwijl de kaspositie van het rijk er uitermate droevig uitziet. Op
het oogenblik is het met kunst- en vliegwerk gedekte kastekort ongeveer 600 millioen
RM, over drie maanden zal het 1100 millioens zijn, o.a. doordat de belastingen in
dezen tijd traag vloeien. Dit is geen kleinigheid en de arme man weet niet, waar het
geld te vinden. De grens van 400 millioen RM schatkistbiljetten is reeds lang
214
overschreden . Ten slotte wenschte ik hem goed succes en namen wij op eenigszins
‘feierliche’ wijze afscheid. Ook Vocke kwam in de loop van den dag nog even bij mij
om mij goedendag te zeggen. Alles samen gaan er ongeveer 25 menschen mee.

Berlijn, 28 februari 1929
Terug op de bank, alwaar lang gesprek met Dreyse. Men is uiteraard zeer vol van
Parijs en Dreyse wou niet veel zeggen, doch het is mijn stellige indruk, dat men
pessimistischer is dan een tijd geleden. Inderdaad ging Schacht er heen in het
gevoel, dat hij de heeren wel overtuigen zou. Dit gevoel is blijkbaar belangrijk
gedaald.

Berlijn, 4 maart 1929
's Morgens langdurig bezoek bij Gilbert. Ik vertelde hem van de ultimo en hij zeide
het een en ander over Parijs. Het standpunt, dat de anderen innemen, is thans,
Schacht rustig te laten doorpraten tot hij exhausted is en dan aan de cijfers te
beginnen. Schacht heeft zijn positie echter geen goed gedaan. Wat hij zegt, is
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Bedoeld is Johan Ludwig (Lutz) Graf Schwerin von Krosigk. Zie literatuurlijst.
Volgens het Dawesplan mocht het rijk bij de Reichsbank 400 miljoen RM schatkistbiljetten
onderbrengen.
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natuurlijk verstandig, doch hij maakt op allen den indruk van den man, die het gevoel
heeft het alleen te weten en die meent, dat het hem wel gelukken zal de anderen
klein te krijgen. Schacht heeft het hier in Duitschland blijkbaar te gemakkelijk. Young
zeide, dat hij desnoods wel tot Paschen op deze manier wil doorgaan. Men vreest
een weinig, dat Schacht door een krachtig neen zich hier een heldenpositie wil
verschaffen, waarvan hij wel begrijpen moet, dat die maar voor een paar weken zou
zijn. Een werkelijke positie krijgt hier de man, die, na alles gedaan te hebben, wat
hij kan, tenslotte een redelijk bedrag accepteert. Ik zeide Gilbert, dat al deze dingen
op den avond voor Schacht's vertrek tusschen ons ter sprake waren geweest en
noemde daarbij ook de odes van Horatius, die daarbij een rol gespeeld hadden.
Gilbert verwacht, dat het nog wel eens tot een Krach zal komen en Schacht misschien
nog wel eens een paar dagen hier komt. Voorloopig meent hij echter, dat een solutie
wel te bereiken zal zijn. Hij vertelde een mooi grapje van Francqui, die een paar
dagen geleden op Young, J.P. Morgan, Revelstoke en Stamps, zooals hij hem
noemt, was afgekomen en Young gevraagd had, of zijn great-grandmother nog
leefde. Young had verwonderd neen gezegd, waarop Francqui gezegd had: neem
aan, dat zij nog leefde en u haar vertelde, wat u hier per dag in de Ritz verteert:
‘She would fall stone-dead’! Wanneer over 20 jaar de menschen hooren, dat jij
Young, J.P. Morgan, Revelstoke, Stamps en Francqui hier 4 weken en meer van
hun kostbaren tijd verdaan hebben over de vraag, of Duitschland 500 millioen RM
meer of minder zal betalen: ‘They will fall stone-dead’!
Ik vertelde hem het grapje, dat hier in de pers gecirculeerd heeft, nl. dat een van
de vreemde leden Schacht na een van zijn vele eindelooze redevoeringen gezegd
had: ‘Mijnheer Schacht, als u zoo doorgaat, dan zitten wij hier nog 40 jaar en dan
heeft u een mooie witte baard’! Waarop Schacht geantwoord zou hebben: ‘Ik scheer
mij iederen morgen zelf’!
Gilbert had het memorandum van Stamp gelezen na zijn eerste vruchtelooze
215
gesprek met Schacht. Schacht had hierbij 800 millioen RM aangeboden , waarop
Stamp gezegd had, dat van andere Duitsche zijde wel eens grootere bedragen
216
genoemd waren . Schacht had hierop geantwoord, dat dat de politici waren en dat
het daarom zoo goed was, dat de anderen nu eens de Duitsche Wirtschaftler voor
zich hadden, die een beter begrip had van Duitschlands capacity en die niet met
zijn eigen positie had te rekenen. Stamp had Hilferding en Stresemann genoemd,
waarop Schacht gezegd had, dat Hilferding er niets van begreep en dat Stresemann
een perfect fool was. Het lag voor de hand, dat zij op die manier niet verder waren
217
gekomen. - - -
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Dit was geschied op 14 februari, een week na het begin van de conferentie. Zie Vogt, Die
Entstehung, 171; Wandel. Die Bedeutung, 240.
Vergelijk noot 189.
Zie noot 203.
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Berlijn, 19 maart 1929
's Morgens aan Dreyse een exemplaar van de Duitsche vertaling van het resumé
van mijn rede gebracht. Zooals ik wel wist, is hij vooral geen voorstander van al te
nauwe samenwerking der centrale banken. Wij praten nog een oogenblik door over
Parijs en ik zeg hem, zooals ik ook gisteren aan McGarrah zeide, dat de taak, die
de nieuwe bank zou hebben als centrale van de centrale banken mij eigenlijk
voortdurend minder duidelijk wordt, vooral indien aan haar de verleening van tijdelijke
218
credieten aan de centrale banken in handen zou worden gegeven . Dit zou ertoe
leiden, dat telkenmale de oogenblikkelijk zwakken over dit fonds zouden disponeeren
en dusdoende discontoverhoogingen en andere maatregelen kunnen uitstellen,
terwijl, indien er ooit weer in een land inflatie komt, men er mitsdien zeker van zal
kunnen zijn, dat de centrale er voor een groot bedrag bij betrokken zal zijn. Alle
plannen van credietverleening aan groote werken, zoals b.v. in China enz. lijken mij
uitermate gevaarlijk. Men zou het geschreeuw eens horen, indien een dergelijke
bank groote verliezen leed. Wat de verdere taak van de bank aangaat, zal zij in
hoofdzaak bestaan uit een vereenvoudigde administratie, zooals Gilbert thans heeft.
Geen groote rapporten over Duitschland meer! Het eenige nieuwe zou zijn de
voorbereiding van emissies, maar dit uitsluitend als trustee; de emissie zelf zou toch
door een internationaal syndicaat van bankiers hebben te geschieden. Een groot
gevaar is, een dergelijk lichaam een groot kapitaal in handen te geven, waardoor
zij het gevoel zal hebben, dit rentegevend te moeten aanleggen om winsten te
geven, alles uitermate gevaarlijke casus posities. Op welke rentevoet zal zij
bovendien die credieten moeten geven? Zal zij die voor elk land afzonderlijk moeten
vaststellen en dus het risico moeten taxeren, of wel er een soort eigen
discontopolitiek op na moeten houden? Zoo zijn er tal van vragen, die in laatste
instantie hun grond vinden in het kunstmatig karakter van de heele opzet.
Nog vertelt Dreyse, dat hij zooeven een brief aan Norman geschreven heeft,
waarin hij dezen meedeelt, sedert 1 januari in totaal ongeveer 400 millioen RM aan
219
goud en deviezen verloren te hebben . Vooral wanneer Nederland en enkele
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Alvorens naar Parijs te gaan had Schacht bedacht, dat een nieuwe bank het technische werk
van de agent general, de overdracht van de herstelbetalingen, zou kunnen overnemen.
Schacht hield dit voorstel achter de hand, mocht het tot een dead-lock komen, in de hoop dat
deze bank grotere projecten zou kunnen financieren, en winst zou maken, waardoor de
toekomstige herstelbetalingen lager zouden kunnen uitvallen.
Uit het bovenstaande (zie 27 october 1927 vlg.) bleek, dat Schacht na de gemankeerde crisis
van mei 1927 weinig deviezen had aangekocht om te vermijden dat deze door Parker Gilbert
zouden worden getransfereerd. Alhoewel het Schacht duidelijk zal zijn geweest, dat
discontoverlagingen inkrimping van de kredietverlening konden betekenen, verlaagde de
Reichsbank kort voor de Parijse conferentie haar disconto, juist op het moment dat de
speculatie in New York korte gelden aantrok. Evenals in 1927 verloor de Reichsbank in januari
en februari 1929 grote deviezen- en goudreserves. Schacht leek zo te willen tonen, dat de
aanwezigheid van een goudschat van de Reichsbank niet betekende, dat de Duitse financiële
situatie goed was. Zo laadde hij overigens wel de verdenking op zich, de koers van de mark
in gevaar te brengen.
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andere landen met hun disconto nog naar boven zouden gaan, zou Duitschland
niet langer kunnen wachten.

Berlijn, 23 maart 1929
's Morgens half elf bezoek bij Schacht. Schacht was reeds den vorigen dag uit Parijs
teruggekomen, doch kon mij door voortdurende besprekingen niet ontvangen. Hij
was goed geluimd, doch liet zich zeer categorisch uit over het mislukken van de
Parijsche conferentie. Dat de partijen tot elkaar zouden komen op basis van een
lump sum geheel vrij van Transferschutz acht hij uitgesloten. Daarvoor stonden
beiderzijds de maxima en de minima te ver uit elkander. Voor een tusschenoplossing,
gedeeltelijke bevrijding van de Transferschutz en voor de rest transferprotectie,
voelt hij zeer weinig. Dit zou in verband met de nieuwe bank meebrengen, dat
practisch de transferquaestie, in plaats van geheel in handen van vreemdelingen
te liggen, aan het initiatief en daarmede aan de verantwoordelijkheid van Duitschland
zou worden overgedragen. Schacht wenscht deze verantwoordelijkheid niet en acht
ook met het oog op de algemeene stemming van de conferentie de kans groot, dat
in dat geval eenvoudig het Dawesplan zou voortgaan. Ik zeide hem, dat ik mij dit
niet kon voorstellen, daargelaten nog, dat deze voortgang dan in een zeer
onaangenamen atmosfeer zou plaats vinden. Ik had van alle zijden den indruk, dat
het denkbeeld van de bank reeds veel te levend was, dan dat het weder zou
verdwijnen. Ik was het geheel met hem eens, dat een definitieve solutie tot een vast
jaarlijksch bedrag zonder Transferschutz ver te verkiezen was en ik zeide hem, dat
indien hij mijne meening wilde weten, ik het mij zou kunnen voorstellen, dat indien
Duitschland thans niet een dergelijke solutie zeg op een bedrag van 1,75 milliard
220
RM accepteerde , doch de voorkeur gaf aan een tusschenoplossing, het zeer wel
mogelijk was, dat men na 30 jaar tot de conclusie zou komen, dat de beslissing van
1929 niet verstandig was geweest en dat een dergelijke lump sum tenslotte voor
Duitschland goedkooper zou zijn geweest. Schacht, die bij het gesprek aldoor
rondwandelde, stond toen ik dit zeide naar buiten te kijken en met zijn vingers op
het raam te trommelen, doch gaf geen antwoord. Ik herinner mij hetzelfde eens
tegen Hilferding gezegd te hebben, die toen van duidelijke instemming blijk gaf.
Ik vertelde Schacht ook nog het grapje van Francqui over Owen Young's
greatgrandmother. Wij komen dan nog over de bank te spreken, waarbij Schacht
zegt dat het hem spijt, dat de aanvankelijk brede opzet verlaten is. Hij gelooft nog
steeds, dat als de bank maar in de hand van de allerbeste kooplui en bankiers
gekomen was, zij zoodanige internationale zaken had kunnen doen, dat een groot
deel van de reparatie uit de revenuen van de bank had kunnen worden betaald. Iets
dergelijks zeide hij ook in de vergadering, doch ik heb dit maar niet in mijn brief
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Zie boven, 4 maart 1929.
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aan Feltrinelli vermeld. Het antwoord op dergelijke schema's, en Schacht heeft er
veel gehad, is altijd de vraag: ‘Kunt u mij dergelijke werken noemen, waarin niet
reeds thans door de bestaande financieele organisatie kan worden voorzien’? Wij
praten nog een oogenblik door over de bank volgens het thans geldende project,
hetwelk inderdaad precies overeenkomt met wat ik Vissering schreef. Ik vroeg hem
naar de plaats van vestiging, waarop hij eenigszins tot mijne verbazing zeide, dat
Zwitserland wel in aanmerking zou komen. Het werken van Frankrijk en België voor
Brussel was z.i. aussichtslos, maar vooral bij deze beide landen was een zeer sterk
streven Zwitserland boven Nederland te prefereeren, en het sprak vanzelf dat op
een conferentie als deze tenslotte op elk punt compromissen worden gesloten.
Na de Generalrat kwam Warburg nog in het algemeen op de vorige kwesties
terug. Hij zeide, dat ik toch wel zou weten, dat men mij als leider van de bank wou
hebben, wat bovendien in de kranten had gestaan, waarop ik antwoordde, dat ik
dat niet wist, bovendien niet geloofde en onjuischt zou achten, aangezien tegenover
de Europeesche landen alleen een Amerikaan voldoende backbone heeft.
Na de vergadering vroeg ik Addis wat hij dacht over de toekomstige zetel van de
bank. Hij zeide mij, dat z.i. Zwitserland op het oogenblik de grootste kans had, met
welke keus hij het eens was. Van Fransche en Belgische zijde werd, toen Brussel
op den achtergrond raakte, zeer voor Zwitserland gewerkt en de argumenten waren
in de eerste plaats die van Salter, in een brief aan Vissering genoemd, waarvoor
221
de jongste gebeurtenissen met België als een bewijs worden aangehaald . Lag
toch Nederland niet zo geëxponeerd, dan zou een dergelijke opwinding, die
bovendien van een niet-neutrale gezindheid blijk gaf, niet hebben kunnen ontstaan.
Nederland was verder te zeer in Duitsche handen, iets wat ik lachend ontkende,
waarop Addis preciseerde en zeide, dat het alleen sloeg op de allengs
overheerschende positie van de Duitsche bankiers in Amsterdam en hun nauwe
222
relatie o.a. met de Nederlandsche Bank . Een en ander klopte geheel met wat
Binnerts van Fransche en Belgische zijde hoorde. Dit gesprek vond grootendeels
plaats op de gang en Addis vroeg mij of ik 's middags nog op de bank zou zijn,
omdat hij graag nog eens over allerlei dingen nader wilde spreken.
Daarna lunch met Sergent, Callens en Bachmann. Bachmann, die erg verkouden
was, was er slechts korten tijd bij. Wij spraken zeer uitvoerig de positie in Parijs,
doch veel nieuws kwam hierbij niet naar voren. Callens en Sergent
vertegenwoordigden natuurlijk het Fransche en Belgische standpunt en meenden,
223
dat Duitschland tenslotte wel over de brug zou komen. - - -
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Na publikaties in het Utrechts Nieuwsblad, waarin (vervalste) documenten over Frans-Belgische
militaire samenwerking waren afgedrukt, was in Nederland grote beroering ontstaan. Zie Van
der Klaauw, Nederlands-Belgische relaties.
Zie noten 21 en 45.
Passage over de hoogte van de herstelbetalingen niet opgenomen.
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Amsterdam, 27 maart 1929
Was ik om half drie aan de Nederlandsche Bank. Vissering was er nog niet,
aangezien hij eerst dien dag met den Batavier uit Londen was teruggekomen en
nevel ten gevolge had gehad, dat zij pas om twee uur in Rotterdam voor de ka
kwamen. Ik sprak eerst met Beaufort, Westerman Holstijn en Delprat, waarna precies
om 3 uur Vissering binnenkomt. Er is een vergadering van de commissie van advies,
doch Vissering geeft er de voorkeur aan met mij te praten, zoodat hij niet naar de
vergadering gaat. Den volgenden morgen vertrok hij nl. voor een driewekelijksch
verlof, aangezien hij zich zeer moe gevoelde. Hij was zeer dankbaar voor den brief,
die ik hem een paar dagen geleden had gestuurd, en die, zooals hij zeide, alles
bevatte, zoodat hij in Londen ten opzichte van de nieuwe bank niet wijzer geworden
was. Ook Norman was zeer gereserveerd ten opzichte van de verdere functies der
bank en ook hij had gezegd, dat de voornaamste betekenis was, dat de governors
van de centrale banken elkander op deze wijze periodiek zouden zien. Norman had
Vissering gezegd, dat hij tenslotte toch Amsterdam de meest aangewezen plaats
achtte voor de nieuwe bank. Dit deed mij veel genoegen, omdat Addis in anderen
zin gesproken had en deze mededeeling van Norman weer later was dan die van
Addis. Vissering was er ook van overtuigd, dat de bank voor de Amsterdamsche
geldmarkt eigenlijk niets te beteekenen zou hebben. Nederlandsch geld zou zij
alleen maar nodig hebben voor de betaling van haar staff. Norman was zeer vermoeid
en zou een langer verlof gaan nemen.
Vissering was hoofdzakelijk naar Londen gegaan om Norman uiteen te zetten,
dat de discontoverhooging in Amsterdam uitsluitend een defensieve maatregel was
geweest, die men zoo lang mogelijk had uitgesteld. Norman had geantwoord, dat
hij dit volkomen begrepen had en dat zijn politiek geheel dezelfde was geweest.
Ging Amerika weer naar boven, dan vreesde hij ook zelf verder te moeten gaan en
zou Amsterdan ook nog wel een verdere stap moeten doen. Overigens had men in
Londen even weinig inzicht in de ontwikkeling in Amerika als elders. Vast staat wel,
dat de speculatie op de New Yorker effectenbeurs veel meer wezenlijk fundament
heeft, dan dit bij vergelijkbare speculatiegolven voor den oorlog het geval was. Ik
vertelde voorts Vissering het een en ander van wat Addis mij over de kansen van
de conferentie gezegd had. Ook Norman was, zooals Vissering zeide, zeer
gedecideerd optimistisch geweest over de kansen op een goede uitslag.
Ik ging daarna met de trein naar Rotterdam en at bij de Suermondts. 's Avonds
lang en vertrouwelijk gepraat over de toekomst. Suermondt is bereid, eens in
Amsterdam rond te kijken en zou mij bij een volgende vergadering van de
Nederlandsche Bank wel eens vertellen, wat de resultaten waren geweest. Het plan,
om naar Indië te gaan, juichte hij bijzonder toe.
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Amsterdam, 3 april 1929
Ter Meulen had ik eigenlijk gehoopt al voor Paschen te kunnen spreken, doch hij
is tot Goede Vrijdag in Parijs gebleven, waar hij met de auto heen was geweest en
toen rustig in etappes naar Holland was gereden. Hij had mij ten eten gevraagd en
om 7 uur was ik bij hem op zijn kantoor. Hij had uiteraard nieuwere gegevens uit
Parijs en was sterk onderden indruk van het pessimisme in Fransche kringen. Zelfs
was daar, naar hij zeide, het gevoelen, dat jl. donderdag de heele zaak mislukt zou
zijn, als Owen Young niet ingegrepen had en het spreken over cijfers vermeden
had. Hij zeide ook, evenals Addis, dat bij velen de overtuiging bestaat, dat Poincaré
bereid is verder te gaan dan Moreau, wist ook van de uitlatingen van Gilbert over
224
grootere bereidheid van Hilferding en Stresemann dan Schacht en vroeg mij, wat
er precies door Schacht op de vergadering in Berlijn gezegd was. Kortom, het bleek,
dat hij zeer goed op de hoogte was. Toen ik hem vertelde, dat Addis Schacht zeer
geprezen had, zeide hij: ‘Dan is hij toch wel buitengewoon vriendelijk geweest’!,
want het algemeene oordeel over Schacht was, ook in Engelsche kringen, geheel
anders. De eenige der Duitschers, die zich werkelijk een buitengewone sympathie
veroverd heeft, is Melchior. Hij vond deze echter tot zijn schrik belangrijk verouderd
en nog melancholieker dan vroeger.
Het diner was goed als immer en daarna kwamen wij over de toekomst te praten.
Het bleef uiteraard bij algemeenheden. Hij zeide o.a. dat hij in mij zonder quaestie
den opvolger van Vissering zag, wat ik om verschillende redenen ontkende, daarbij
zeggend, dat ik meende, dat hij m.i. veel geschikter zou zijn. Zijn antwoord was, dat
hij te lang in het particuliere bankwezen geweest was en daardoor het winstelement
een veel te groote rol bij hem speelde, dan dat hij dit zou kunnen afleggen, wat voor
een centrale bank volstrekt noodzakelijk zou zijn. Daarom is het idee, eerst in een
particuliere bank te gaan, voor men naar een centrale bank gaat, maar half goed.
Ik spreek nog over de mogelijkheid van een nieuwe instelling met internationale
deelneming, waarvoor b.v. de Warburgs, Sergent e.a. wel te krijgen zouden zijn,
waarop zijn antwoord was: ‘hiervoor zult u het huis Hope steeds bereid vinden’.

Berlijn, 19 april 1929
225

In den ochtend komen de berichten uit Parijs, dat de conferentie afgebroken is .
Norris belt mij op en vraagt uit naam van Gilbert, hoe de reactie is geweest op de
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Zie noot 189.
Medio april had Schacht geen lust meer verder te onderhandelen over een som, die zijns
inziens te hoog zou uitvallen. Hij overhandigde dan ook op 17 april een memorandum, waarin
hij gedurende 37 jaar, tot 1966, een annuïteit van 1650 miljoen RM aanbood, maar onder
drie voorwaarden: vrijhandel in Europa, vrije hand voor Duitsland in enige koloniën, en
teruggave van de Poolse corridor. Aan deze voorwaarden konden en wilden de andere
financiële experts natuurlijk niet voldoen, zodat een mislukking aanstaande leek. Wel kon
voorzitter Young het overlijden van het Engelse delegatielid lord Revelstoke te baat nemen
om de conferentie te verdagen, zodat van een breuk tussen de partijen in formeel opzicht
geen sprake was. Zie Lüke, Stabilisierung, 169; Link, Amerikanische Stabilisierungspolitik,
462. Vergelijk Schacht, Ende der Reparationen, 65 vlg. Door de publiciteit rond het
memorandum, waarop geen verhoging van het disconto volgde, zakte de koers van de mark
en dreigde een kredietcrisis. In de week van de 17e april verloor de Reichsbank ca. 230
miljoen RM aan goud en deviezen.
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beurs en geldmarkt. Hij vertelt mij tevens van het overlijden van lord Revelstoke,
wat hier aan de bank nog niet bekend was. Ik bel dadelijk Fuchs aan de beurs op
en hoor van hem, dat er weliswaar een zekere teruggang is geweest, dat de
226
Reichsbank wellicht 20 millioen $ zal afgeven en een bedrag van zeg 30 millioen
RM aan Privatdiskonten heeft moeten opnemen. Alles is echter zoo rustig, dat er
geen bezwaar is 's middags te gaan golfspelen. Daarna kom ik nog op de bank en
heb van 8.30 tot 9.30 uur 's avonds een lang gesprek met Dreyse, die vrijwel den
geheelen dag besprekingen gehad heeft over de regeling van de ultimobetalingen
voor het rijk. Dit is deze maand, omdat iedereen zich liquide wil houden, een nog
227
wel zoo moeilijk probleem als verleden maand, al zijn de bedragen niet zoo groot .
Over de reactie op Parijs vertelt hij mij niets nieuws. Zij hebben van Schacht het
een en ander gehoord, doch hebben weinig hoop op hervatting van de besprekingen.

Berlijn, 20 april 1929
's Morgens belt Jay mij op, die overhaast uit Parijs is teruggekomen. Hij vraagt mij
bij hem te komen, wat ik aan het eind van de morgen doe. Hij moest dadelijk nog
met Gilbert telephoneeren en vraagt mij mijn algemeene indruk van de reactie te
Berlijn op het gebeuren te Parijs. Ik vertel hem verschillende details en zeg
resumeerend, dat de voornaamste indruk is een groote kalmte. Direkte
discontoverhooging is dan ook niet nodig, al zal zij binnen afzienbare tijd wel komen.
Zooals ik later gehoord heb, is de afgifte gisteren nog belangrijk onder het
eerstgenoemde cijfer van 20 millioen $ gebleven; in werkelijkheid bedroeg zij 43,6
millioen RM. Wij spraken maar kort, omdat hij dadelijk Parijs wenschte op te bellen.
Mocht men inderdaad niet tot overeenstemming komen in Parijs, dan is ook Jay vrij
gloomy over de toekomst hier. Hij zeide nog, dat zoowel de Engelschen als de
Amerikanen eenigszins verrast waren geweest over het bedrag van 1650 millioen
228
RM . Zij hadden eigenlijk een nog lager aanbod van Duitschland gevreesd.
Ik was wat later naar Jay toegegaan, omdat ik gehoopt had, Dreyse tevoren nog
even te kunnen spreken. Deze was echter eerst aan het eind van den morgen vrij.
Hij had weer aldoor gepraat over de regeling van de ultimobetalingen van het rijk,
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Ca. 84 miljoen RM.
Zie boven, 7 februari 1929.
Zie noot 225.
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wat inderdaad een buitengewoon moeilijke kwestie is. Wij praatten nog een oogenblik
over Parijs, waarbij mij wel bleek, dat het in de vergadering brengen van de bekende
229
politieke quaestie's hem ook niet in alle opzichten een juiste politiek scheen.

Berlijn, 29 april 1929
230

- - - Daarna geluncht met Poole. Het was zeer goed om op deze wijze eens den
anderen kant te hooren. Aan buitenlandsche zaken is men over Schacht's optreden
allesbehalve gesticht. Men meent, dat hij zonder noodzaak de glazen heeft ingegooid
en indien het tot een breuk moest komen, moest vooral dan gezorgd worden, dat
de andere zijde overtuigd was van de goede wil van Duitschland. Poole was blijkbaar
ook zeer geïnteresseerd te hooren, hoe ik thans over de positie van Gilbert dacht.
Ik heb als steeds zeer waardeerend over hem gesproken, maar kon niet ontkennen,
dat, mocht de zaak misloopen, een deel van het odium op Gilbert zal terugvallen. 231
- - Poole vertelde mij ook verschillende dingen, die wel tot de conclusie moeten
leiden, dat Schacht in Parijs niet altijd even tactisch gehandeld heeft. Daarna nog
een half uur met Schacht gepraat. Zooals te verwachten was, was hij geheel upset
232
door de geconcerteerde aanval van Moreau . Hij sprak heel bitter over de
samenwerking van centrale banken en gaf al heel weinig hoop voor een oplossing.
Zijn voornaamste aandacht was gericht op de vraag, hoe het bij voortgaan van het
Dawesplan met de transferprotectie gaan zou en wie opvolger van Gilbert zou
worden. Hij liet zich zeer categorisch uit over de houding, die hij zich tegenover
verdere transfers zou veroorloven aan te nemen en zeide in dit verband, dat hij in
ieder geval de transferregeling voor de nieuwe bank niet kon accepteeren.
Duitschland zal nooit anders dan in marken kunnen leveren en de rest moeten de
anderen maar voor hun verantwoording nemen. Zeer scherp was hij ook over de
aanvallen van de Fransche pers op zijn persoon en ook deze weet hij bijna alle aan
Moreau en diens uitermate gevaarlijke medewerker Quesnay. Toch liet hij bij het
spreken steeds een gaatje open voor een regeling. Ook hij sprak er over, hoe zeer
Gilbert, die met Jay en Morgan in Parijs was gekomen, poogde zich in het werk te
mengen. Practisch waren op het oogenblik Gilbert, Morgan en Fraser de voornaamste
schrijvers van het rapport. Morgan was voornamelijk bezig met de nieuwe bank,
waarvan hij of Jay, zoo voegde ik er bij,
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Ibidem.
Passage over een gesprek met Berger niet opgenomen.
Passage over McFadyean niet opgenomen.
De Banque de France had, om haar misnoegen over Schachts optreden kenbaar te maken,
haar disconto voor Duitse acceptkredieten verhoogd en een aantal Franse banken de raad
gegeven de kredieten aan Duitsland op te zeggen, waardoor de Reichsbank wederom 240
miljoen RM aan goud en deviezen verloor. Zie Vogt, Die Entstehung, 229; Link, Amerikanische
Stabilisierungspolitik, 464; Lüke, Stabilisierung, 171; Wandel, Die Bedeutung, 228. Vergelijk
Schacht, Ende der Reparationen, 76 vlg.
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president moeten worden. ‘Absolut ausgeschlossen’! zei Schacht. Zelfs als de
anderen wilden, zou hij hiervan een kapitale quaestie maken.

Berlijn, 10 mei 1929
's Morgens terug in Berlijn. Langdurig gesprek met Dreyse. Ik maakte hem mijn
excuses, dat ik in de laatste week niet in Berlijn was geweest. Ik heb echter
verschillende malen met Berlijn getelephoneerd en was daardoor op de hoogte
gebleven van de inderdaad niet zeer mooie toestand. De dekking toch was gedurig
233
slechts een geringe fractie boven de 40% gebleven . Dreyse had mij willen vragen,
of ik eens sondeeren wilde, wat Gilbert ervan dacht om in geval van nood de reeds
getransfereerde valuta, waarvan Gilbert een reserve van ongeveer 200 millioen RM
bezat, weer ter beschikking van de Reichsbank te stellen, d.w.z. reeds plaatsgehad
hebbende transfereeringen ongedaan te maken. Hij had mij dit reeds een week
tevoren willen vragen, doch nu had Vocke er met Gilbert zelf in Parijs over gesproken,
met negatief resultaat. Ik beloofde hem, dat ik de zaak nog eens bij Jay ter sprake
zou brengen, doch verheelde niet, dat het mij toescheen een maatregel te zijn, die
eerst in de laatste instantie aan de orde zou kunnen komen.

Berlijn, 16 mei 1929
Ik ga naar Dreyse toe in de eerste plaats om hem mede te deelen, zij het met
vertraging, wat Jay mij gezegd had over een eventueel weder ter beschikking stellen
van reeds getransfereerde bedragen door Gilbert aan de Reichsbank. Dreyse was
hierover vrij scherp. In het Dawesplan staat, dat Gilbert voor de Duitsche valuta
verantwoordelijk is en niets verbiedt hem, onjuist gedane transfers weder ongedaan
te maken, zoolang Gilbert ze niet aan de betrokken regeeringen heeft overgedragen.
Het standpunt, dat dit eerst in de laatste plaats aan de orde zou komen, nadat andere
middelen als b.v. een assistentie van een of meer centrale banken uitgeput waren,
achtte Dreyse met het oog op deze voorschriften van het Dawesplan geheel onjuist.
Verder nog eenigen tijd over Parijs gepraat, waarover hij skeptisch blijft. Het duurt
234
te lang en de regeling zal in tal van opzichten onbevredigend zijn. - - - Verder met
Dreyse gesproken over een controle op de Devisen die, nu het hier aanwezige goud
alleen geen 40% dekking meer vertegenwoordigt, voor de eerste maal noodig zal
zijn.
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Namelijk 41%. Zie Bruins aan Addis, 11 mei 1929, collectie Bruins, no. 110.
Passage over de nieuwe bank niet opgenomen.
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13 Bruins houdt kantoor aan de Reichsbank.
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Amsterdam, 21 mei 1929
Na 17 mei 1929 na de vergadering van het Direktorium dadelijk naar Holland
vertrokken te zijn, en de Pinksterdagen in Wassenaar te hebben doorgebracht, had
ik dinsdag 21 mei een vergadering aan de Nederlandsche Bank te Amsterdam,
waarover elders bericht. Na de vergadering had Vissering mij nog te spreken
gevraagd en spraken wij langen tijd in aanwezigheid van de andere leden der directie
over de ontwikkeling in Duitschland, waarvan ik verslag deed, en ook over de nieuwe
bank. Men was hoopvol op een vestiging in Amsterdam en had ook gehoord, zooals
Tetrode mij dadelijk zeide, dat de leiding van de bank bij mij zou zijn. Ik sprak dit
zeer categorisch tegen en zeide, dat ik integendeel ervan overtuigd was, dat deze
taak aan een Amerikaan behoorde toe te vallen. Zij hielden echter vol, zonder helaas
235
de bron te noemen. - - -

Berlijn, 30 mei 1929
236

- - - Jay belde op, dien ik de cijfers over de deviezen gaf. Hij vroeg mij verder, of
bij mijn weten Dreyse wel goed begrepen had, dat de order voor de deviezenaankoop
gehandhaafd werd, waarop ik hem kon antwoorden, dat dit inderdaad het geval
was. Wij spraken nog een oogenblik over het resultaat in Parijs, waar ten opzichte
237
van de cijfers eenheid bereikt is . De zaak zal nu zoo gauw mogelijk beëindigd
worden en voor de bank komt een organisation committee. Dit organisation
committee zal o.a. over de plaats, waar de bank gevestigd zal worden, te beslissen
hebben.

Amsterdam, 3 juni 1929
238

Bij het begin van de vergadering der muntcommissie in Amsterdam had ik Vissering
een exemplaar van het bank-ontwerp gegeven met het verzoek, het dadelijk te laten
multipliceeren, waarvan twee exemplaren voor mij. Vissering vroeg mij met hem te
gaan koffiedrinken, waarbij wij langdurig over de bank gesproken hebben. Hij zei,
dat naar zijn meening, indien Nederland in de bank moest worden vertegenwoordigd,
ik dat moest doen, waarop ik antwoordde, dat naar mijn stellige meening, indien
Holland maar één vertegenwoordiger kreeg, hij
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Idem.
Passage over Owen Young niet opgenomen.
Twee weken later, op 7 juni 1929, werd in Parijs het Youngplan ondertekend. Duitsland, c.q.
Schacht, ging akkoord met een jaarlijkse som van ca. 2000 miljoen RM, in ruil waarvoor
Frankrijk het Rijnland zou ontruimen. Zie Neue Plan; Hardach, Weltmarktorientierung, 104;
Lüke, Stabilisierung, 177 vlg.; Schacht, 76 Jahre, 300 vlg.; Schacht, Ende der Reparationen,
81 vlg.
De staatscommissie voor de nikkelen munt.
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dat moest zijn, wat hem bij het lezen van het plan wel duidelijk zou worden. Van de
hoofdlanden zijn de governors van de centrale banken lid van de board of directors
en de director van ieder land moet zijn toestemming geven tot het doen van zaken
van de bank in de betrokken landen, welke toestemming geacht zal worden de
centrale bank te binden. Zoo zijn er meer bepalingen, die erop wijzen, dat het de
president zal moeten zijn.
Hij vertelde mij, kort geleden een bezoek te hebben gehad van de heeren Colijn
en Van Aalst. Men had gehoord, dat vanuit Zürich een gebouw voor de bank
aangeboden was en nu wilde Van Aalst het oude gebouw van de
Handel-Maatschappij aanbieden voor niets doch onder voorwaarde, dat de bank al
haar bankzaken door de Handel-Maatschappij zou doen. Vissering had hun gezegd,
dat hij het denkbeeld, de bank in Holland te krijgen, zeer ondersteunde, doch verder
van de bank nog niet veel af wist. Colijn, die commissaris van de
Handel-Maatschappij is, was daarna naar Parijs gegaan, had daar met Stamp en
enkele anderen gesproken en was op hun advies doorgegaan naar Londen, waar
hij den heer Norman gezien had. Vissering vreesde een beetje, dat hij de belangen
van de Handel-Maatschappij op den voorgrond zou hebben gesteld, waarop ik
239
herinnerde aan het gebeurde met de uitgifte van de Dawesleening : Van Aalst had
toen de eisch gesteld, dat ook Mannheimer aan het Nederlandsche consortium zou
deelnemen, waarop men hem vanuit Londen verzocht had, zich hierover nader te
willen uitspreken. Van Aalst had zich toen ziek gemeld, Bierens de Haan was
gekomen, Mannheimer was niet toegelaten en Van Aalst, die aanvankelijk bedoeld
was als lid van de Verwaltungsrat van de Industriebank, was vervangen door Patijn,
240
waarover ik toen met Young een lang gesprek had .
Vissering zeide, zelf bij gelegenheid wel eens naar Londen te willen gaan, maar
daar liefst een speciale reden voor te willen hebben en niet zoo maar. Hij wilde in
ieder geval wachten, tot het rapport publiek was en tevoren eens in Den Haag gaan
spreken, wat ik hem ook zeer aanraadde. Vissering vroeg nog, of ik inderdaad leider
van de nieuwe bank zou worden, waarop ik hem zeide, dat ik geloofde, dat het aan
een Amerikaan zou toevallen, wat mij in principe zeer juist leek. Hij was het hier niet
mee eens.

Berlijn, 14 juni 1929
241

242

- - - Schacht was 's morgens uit Mariënbad komen vliegen, had daarna verslag
gedaan aan Hindenburg en de regeering, moest 's middags naar den tandarts en
zou daarna weer terugvliegen. Hij vroeg mij mitsdien, met hem te
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Namelijk in de herfst van 1924.
Geen verslag aangetroffen.
Passage over een sollicitant bij de nieuwe bank niet opgenomen.
Vergelijk Pentzlin, Schacht, 124.
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14 Schacht neemt deel aan een vergadering van het kabinet in 1929. Van links naar rechts:
minister dr. Joseph Wirth, secretaris-generaal van de Reichskanzlei, dr. Hermann Pünder,
rijkskanselier Hermann Müller-Franken, Schacht.
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lunchen in het Casino, waarbij ook Dreyse en Vocke waren, dan Jens , die na zijn
Abitur een beetje bij de bank werkt, en enkele directeuren en referenten. Schacht
kwam mij op mijn kamer afhalen en was in high spirits. Hij reciteerde aan tafel een
deel van een parodie op de conferentie, die hij in het Engelsch en Duitsch heeft
gemaakt en die werkelijk heel grappig was. Ik moet zien, hem bij gelegenheid eens
op schrift te krijgen. Daarna kwamen wij op de resultaten te spreken en het bleek
dadelijk, dat hij zijn voornaamste Errungenschaft ziet in het feit, dat hij van het begin
het resultaat, dat van tevoren vaststond, flink heeft gedisqualificeerd, zoodat ook in
de andere landen, naar hij meent, de overtuiging is gewekt, dat Duitschland ook dit
niet betalen kan en dat alles slechts provisoir is.
Wij kwamen daarna op de bank te spreken, waarover hij eigenaardige ideeën
heeft. Practisch is het, zooals hij zeide, een bank van Moreau en van mij. Wij zijn
de hoofdbelanghebbenden en een juiste solutie zou zijn, Moreau het presidentschap
van den board, Duitschland den Generaldirektor. Mocht dit niet lukken, dan voelde
hij het meest voor een dubbel generaaldirecteurschap, een Franschman en een
Duitscher, een vorm, die in Duitschland dikwijls tot gunstige resultaten geleid had.
Ik veroorloofde mij op te merken, dat ik den indruk had, dat het bankplan al verder
gevorderd was en dat deze overwegingen meer beteekenis zouden hebben gehad
in een vroegere phase van het plan. Het organisation committee kon alleen bij 2/3
- later zag ik, dat het zelfs 3/4 is - meerderheid van het vrij gedetailleerde plan
afwijken en al deze gedachten van Schacht zouden inderdaad belangrijke afwijkingen
noodzakelijk maken. Ook over het executive committee zeide hij, dat dit hoofdzakelijk
Fransch en Duitsch moest zijn. Ik zeide hem, dat ik gehoord had, dat er ook nog
voor anderen, en misschien wel voor neutralen, plaats was, waarop zijn antwoord
was: ‘Heeft Moreau u dat gezegd? Zoo niet, dan heeft het geen beteekenis’. Ik heb
daarna met vrij grooten ernst uiteengezet, dat ik de bank geheel anders zag en
veeleer een parallel zou willen trekken met het Haagsche Hof en de Volkenbond
en dat deze gedachten ook in het plan gedeeltelijk verwezenlijkt zijn, maar nog voor
verdere ontwikkeling vatbaar. Schacht wierp dit alles ver van zich en hiermede
eindigde dit deel van het gesprek.
Wij spraken verder nog over den toestand in Duitschland. Schacht prees Moreau
en Quesnay, maar had harde woorden voor Gilbert en voor andere leden van ‘Uw’
co-ordinating board. Hierna kwam Schacht terug op den Generaldirektor van de
bank en vroeg mij, wie het worden zou. Ik zeide, dat naar mijn meening het een
Amerikaan zou worden en zei: ‘B.v. Gilbert’, waarop Schacht's antwoord was: ‘Wil
ik u eens wat zeggen? Het allernoodzakelijkste bij de organisatie van de bank is,
244
dat de spheer van de Luisenstrasse volkomen ausgemerzt wordt. Hierbij sta ik
waarlijk niet alleen’. De lunch duurde betrekkelijk kort, waarna wij weer naar de bank
teruggingen.
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Jens Schacht.
Zie noot 210.
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's Avonds gegeten bij mevrouw Petschek , een bridgediner, waarbij gespeeld o.a.
met Luther, die er waarlijk geen klap van kan zoodat ik mij voor de dames schaamde.

Berlijn, 15 juni 1929
246

- - - Daarna zeide hij [Vocke], eenigszins tot mijn verrassing, dat hij zich verplicht
gevoelde mij dank te zeggen voor wat ik gisteren tegen Schacht gezegd had. Ik had
in alle opzichten gelijk gehad en Schacht kon zich door zijn standpunt slechts
moeilijker maken. ‘Ja wij hebben geen gemakkelijke tijd in Parijs gehad’, zeide hij.
‘Overigens moet ik u ook zeggen, dat wij allen u met groot leedwezen zullen zien
vertrekken. U weet niet, welk een groote invloed u op Schacht gehad hebt, meer
invloed dan een van ons allen’. Ik antwoordde, dat ik in de eerste plaats die lof niet
kon aanvaarden en dat ik zelf allang het gevoel had, dat het hier eigenlijk al veel te
lang geduurd had. Vocke zei, dat dit misschien wel zoo was, maar dat hij toch, wat
hij gezegd had, volkomen moest aufrecht erhalten.

Berlijn, 29 juni 1929
247

- - - Bij de lunch zat ik tusschen Hagen en Warburg, die beide belangstellend
waren, wat ik zou gaan doen. Warburg vroeg mij, of men al voor de bank bij mij was
geweest, waarop ik zeide, neen, doch het jammer zou vinden, indien ik er heelemaal
buiten zou staan. Ik legde hem daarop uit, dat, wat mij het best zou lijken, zou zijn
het lidmaatschap van het executive committee, wat evenwel tot voorwaarde zou
hebben, dat Nederland twee plaatsen in den board krijgt, aangezien Vissering er
per se in hoort. Warburg zeide, dat hij dit een prachtoplossing zou vinden, maar
vroeg, wat ik dan nog verder zou gaan doen en kwam daarbij terug op vroegere
besprekingen, zeggend, dat zijn firma eigenlijk nog altijd te weinig vertegenwoordiging
248
in Holland had, alleen een kleine holding company . Ik zeide hem, dat ik gaarne
wat te doen zou hebben, doch liefst in een vorm, die niet in conflict kwam met het
249
koninklijk commissariaat bij de Nederlandsche Bank . Zijn antwoord was: ‘Daar
250
heb je volkomen gelijk in’. - - -
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Niet getraceerd.
Passage over een gesprek met Reichsbankdirektor Vocke over de Generalrat niet opgenomen.
Passage over de nieuwe bank niet opgenomen.
Zie Rosenbaum en Sherman, Warburg, 141 vlg.
Deze functie bekleedde Bruins sinds 1926.
Zie noot 247.
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Berlijn, 3 juli 1929
's Morgens belt Delacroix op, die o.a. voor de co-ordinating board-vergadering hier
is. Tegen 12 uur komt hij bij mij en valt dadelijk met de deur in huis, nl. mijn
eventueele positie aan de nieuwe bank. Hij zal, zooals hij zeide, zitten in de
251
organisatie commissie en wil daarom reeds thans eens poolshoogte nemen. - - Ik voegde er nog aan toe, dat ik mij een permanente functie alleen denken kon als
lid van het Direktorium, door den board te benoemen. Een positie als chef van een
department, te benoemen door den governor, zou ik stellig niet ambieëren, zelfs
niet indien Gilbert het werd en zeker niet, als een ander Amerikaan, als Morgan,
het zou worden. Delacroix zeide, dit volkomen te begrijpen. Hij vroeg mij voorts, of
ik er met Schacht, dien hij dien morgen gezien had, al eens over gesproken had. Ik
zeide, dit principieel niet te hebben willen doen, omdat ik in mijn positie in geen
enkel opzicht aan Schacht verplichtingen wenschte te hebben. Delacroix meende
echter, dat er wel een vorm voor te vinden was, die geen verplichtingen meebracht
en raadde mij aan, het te doen. Het gesprek was hiermede afgeloopen en ik zeide
hem nog, dat ik hoopte, dat ook tusschen Nederland en België spoedig de goede
252
verhouding zou kunnen worden hersteld . Ik vertelde hem, dat de verkiezingen
van heden in Holland wellicht tot een ander ministerie zouden leiden, wat hem zeer
253
interesseerde . Ik bracht hem tot aan de trap en onderweg kwam hij terug op de
vraag, wie president zou worden. Hij zeide, dat Gilbert stellig uitgesloten was, zooals
deze hem dien morgen ten overvloede nog eens uitdrukkelijk gezegd had. Morgan
achtte mij minder geschikt en hij meende, dat na de categorische afwijziging van
Schacht te zijnen opzichte, diens kansen inderdaad zeer gering waren. Immers voor
alles dient vermeden te worden, dat de nieuwe bank begint met meeningsverschillen
en benoemingen door meerderheden. Overeenstemming was volstrekt noodzakelijk,
vooral waar het de leidende persoon aangaat. Eenigszins tot mijn verwondering
hoorde ik voorts uit Delacroix' woorden, dat ook Gilbert Morgan niet in alle opzichten
254
zou steunen. - - -

Berlijn, 6 juli 1929
255

- - - Daarna vertel ik ook Schacht, op dezelfde wijze als aan Dreyse, omtrent het
bezoek van Delacroix. Dreyse had hem hieromtrent nog geen mededeelingen
gedaan. Schacht's reactie was, primo dat ook hij het idee van een Direktorium allang
als alternatief had, dat, indien het daartoe kwam, ik er stellig in zou moeten
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Ibidem.
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zitten, dat hij evenwel niet van plan was, het initiatief in die richting te nemen, omdat
hij niet wist, of dit niet eer schadelijk werken zou en het daarom dubbel op prijs
stelde, dat Delacroix ermee gekomen was. Blijft het bij een executive committee,
dan achtte hij een tweede plaats voor Holland voor het lidmaatschap van het
executive committee voor de hand liggen. Overigens meende hij, dat voor de plaats
van vestiging wel degelijk Amsterdam de grootste kans had. Tegen Brussel zou hij
zich, ook na het gesprek met Delacroix, volstrekt blijven verzetten; ook hier zou de
Duitsche tactiek zijn, Zwitserland aan te bevelen, waarna door de natuurlijke
voordeelen van Amsterdam, deze stad vanzelf wel op den voorgrond zou komen.
In dit verband prees hij zeer de Nederlandsche tactiek van terughouding. Schacht
meende daarom, dat ik wel degelijk een den geheelen tijd vullende positie aan de
bank zou moeten hebben en zeide, dat van Duitsche zijde dit slechts toegejuicht
zou worden.

Wassenaar, 26 juli 1929
Den vorigen dag Snouck opgebeld, hem o.a. zeggend, dat ik in Berlijn sterk den
256
indruk gekregen had, dat Den Haag zeer favoriet was voor de conferentie . Hij had
er nog niets definitiefs van gehoord. Het ochtenblad den volgenden dag bracht
257
echter de bevestiging. - - -

Wassenaar, 22 augustus 1929
Melchior vroeg door de telefoon, of hij mij eens zou kunnen spreken, waarop ik hem
zeide, dat ik toch den volgenden dag in Scheveningen moest zijn en dan om een
uur of 10 wel even langs zou komen.

Scheveningen, 23 augustus 1929
Om 10 uur was ik bij Melchior, die mij zeide, dat hij mij namens Max Warburg de
volgende vraag had te stellen. De firma was besloten, tesamen met Paul Warburg
uit New York als leider der Manhattan bank een aparte firma in Amsterdam op te
258
richten. De dagelijksche leiding zou berusten bij L. Keesing , vroeger
procuratiehouder bij Kuhn, Loeb & Co., terwijl dr. Spiegelberg en Erich Warburg
zich speciaal met de Amsterdamsche zaken zouden bezighouden, doch niet
voortdurend daar zouden zijn. De bedoeling was, om, alhoewel het geen
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De conferentie van de diplomaten over de ontruiming van het Rijnland. Zie noot 237.
Passage over de Volkenbond niet opgenomen.
Werd niet getraceerd.
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vennootschap was, toch een soort van Beirat in het leven te roepen onder
voorzitterschap van Max Warburg en waarvan tevens zijn beide broeders Paul en
dr. Felix lid zouden zijn. Melchior kwam mij namens Max Warburg vragen, of ik
eveneens in dezen Beirat zou willen treden. Ik antwoordde, dat ik zeer getroffen
was door dit vriendelijk aanbod, maar dat het voor mij op een buitengewoon
ongelukkig moment kwam. In de eerste plaats moest ik het zeer dubieus achten, of
ik, zoolang ik nog mijn functie in Berlijn heb, in een dergelijk internationaal doch in
hoofdzaak Duitsch lichaam in Amsterdam zou kunnen intreden. Bovendien wilde ik
hem wel vertrouwelijk zeggen, dat ik, alhoewel ik zelf hierop zeer weinig hoop had,
259
en ook tegen de BIS uit hoofde van haar betrekkelijke kunstmatigheid wel bezwaren
had, toch, zoolang de organisatie der BIS niet vaststaat, geen definitieve stappen
zou willen doen, die in een andere richting wijzen. De opvatting nu is, dat het
Dawesplan ongeveer 1 januari a.s. zal eindigen. Ik vroeg hem, of het plan bestond,
de zaak al spoedig te beginnen. Zijn antwoord was ja: Paul Warburg was op het
oogenblik nog in Europa en men wilde van zijn aanwezigheid gebruik maken. Ik
zeide, dat ik het erg jammer vond hieruit te hooren, dat het niet tot 1 januari kon
worden uitgesteld, wat mij aanging, waarop Melchior zeide, dat hij mijn standpunt
begreep. Ik voegde er nog aan toe, dat er nog een ander punt voor mij was en wel
het koninklijk commissariaat bij de Nederlandsche Bank. Ik zeide hem, dat ik hierover
toch in elk geval nog eens met Vissering zou willen spreken. Ik betuigde hem nog
eens, dat het mij speet, hem op het oogenblik geen ander antwoord te kunnen geven
en hij herhaalde, dat hij alles volkomen begrijpen kon en het naar Hamburg zou
overbrengen. Wij spraken nog over tal van andere dingen; het gesprek was
buitengewoon plezierig.
Het spijt mij erg, dat ik toen eigenlijk maar niet dadelijk aan Max Warburg
geschreven heb. Ik was toen echter vol van de nota over de reserve requirements
van de BIS, was voortdurend in touw met de conferentie en lag tusschentijds nog
twee dagen in bed. Er kwam bij, dat ik eerst Vissering wilde spreken, wat mij pas
op 28 augustus lukte.
Ik vertelde Vissering van het aanbod en zeide hem, dat ik mij eenigszins afvroeg,
of het met het koninklijk commissariaat aan de Nederlandsche Bank vereenigbaar
was. Vissering zeide, dat hij het zeer zou toejuichen, omdat het heel wat beter was
260
dan Van Gijn, die het vereenigde met allerlei geschrijf in de pers . Ik ben er toen
maar niet verder op ingegaan, aangezien de moeilijkheden, die ik voelde, uiteraard
op geheel ander gebied lagen en inderdaad meer raken mijn verhouding met de
regeering.
Daarna zou ik eerst op 2 september naar Berlijn zijn gegaan, wat 4 september
werd, denzelfden dag, dat ik tot mijn schrik de oprichting van de nieuwe firma in
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Amsterdam in de courant las. Ik had van Melchior begrepen, dat het nog wel eenigen
tijd langer duren zou.
5 september 's morgens in Berlijn terug, heb ik Max Warburg dadelijk
getelephoneerd en geschreven. Ik ben daarop maandag 9 september naar Hamburg
gegaan en heb daar met Max Warburg en met ongeveer alle firmanten geluncht.
Tevoren heb ik nog een kwartier met Max gesproken, van wien ik de indruk kreeg,
dat hij een weinig teleurgesteld was, dat ik de zaak niet anders behandeld had, iets
waarvoor eigenlijk ook wel reden bestaat. Hij begon met te zeggen, dat voor hun
natuurlijk het voornaamste was geweest, dadelijk bij de oprichting mijn visitekaartje
te hebben, en dat het nu eigenlijk moeilijk zou zijn zonder bijzondere reden mij later
nog in den Beirat op te nemen. Ik antwoordde met een uiteenzetting van de redenen,
waarom ik onmogelijk nu reeds had kunnen intreden en in ieder geval tot 1 januari
a.s., als het Dawesplan afgeloopen was, zou moeten wachten. Ik zeide ook, uit
Melchiors woorden begrepen te hebben, dat het er niet bij zijn in het begin niet van
zoo groote betekenis was, waarop Max allengs bijdraaide en zeide, dat een dergelijke
gelegenheid zich vermoedelijk wel binnen afzienbaren tijd zou voordoen. Dit was
toch slechts een begin en nog andere dingen stonden op het program. In de eerste
plaats een naamloze vennootschap voor Indische zaken, waarin het belang van het
261
Soenda-Syndicaat onder leiding van Helfferich zou worden ingebracht. Bij die
gelegenheid zou ik dan zoowel in het college van commissarissen van deze zaak
als in den Beirat kunnen intreden. Ik zeide, dat ik dit alles buitengewoon op prijs
stelde en herhaalde nog eens, dat ik het betreurde, hem niet dadelijk iets te hebben
laten hooren. Daarna kwam Melchior binnen en gingen wij al spoedig lunchen in de
Übersee-klub, waar de firmanten dagelijks samenkomen. Teruggekomen in Berlijn
heb ik Max nog een brief geschreven.

Den Haag, 29 augustus 1929
Den volgenden dag, 29 augustus, nog een lunch bij von Zech. Het was wel amusant,
als belangloos outsider iets van de conferentie mede te maken. Een dag, toen ik
met Quesnay en zijn vrouw afgesproken had te gaan eten in Noordwijk en daarna
bij mij in Wassenaar thee te drinken en ik hen daartoe om 6.30 uur ging halen, bleek
262
Quesnay - het was een der belangrijkste dagen, de beroemde nacht van Snowden
263
- pas om 10 uur te komen aanzetten en aten wij haast-je rep-je bij Anjema , waarna
264
hij weer dadelijk naar het Binnenhof vertrok. - - -
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Emil Helfferich.
Om het Engelse aandeel in de Duitse herstelbetalingen te verhogen van 17 naar 23% oefende
chancellor of the exchequer Snowden een nacht lang druk uit op de andere afgevaardigden.
Een Haags restaurant.
Passage over mevrouw Quesnay niet opgenomen.
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15 Een pauze tijdens de eerste conferentie in Den Haag. Aan de koffietafel in het Kurhaus
zitten dr. Breitscheid, minister van financiën dr. Hilferding, gezant Zech en Schacht.
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Berlijn, 11 september 1929
Schacht was den vorigen dag teruggekomen en ik heb 's morgens een lang gesprek
met hem gehad. Hij heeft een weekje vacantie genomen in Wales en was ervoor
en erna in Londen. Hij ontving mij met de woorden: ‘Ik ben blij u te zien, want u
weet, u bent mijn candidaat voor de nieuwe bank en niet alleen van mij’. Toen ik
hierop zeide, dat ik over mijn kansen vrij sceptisch was en met name twijfelde, of
Norman voor mij geporteerd zou zijn, was zijn antwoord: ‘Da irren Sie sich
volkommen’. Integendeel, ook nog bij een andere gelegenheid kort geleden had
Norman zich zeer waarderend over mij uitgelaten. Schacht was er verder van
overtuigd, dat de bank in Amsterdam komt en op het oogenblik is het eenige, wat
hij te doen heeft, front te maken tegen Belgische pogingen om de
organisatiecommissie in Brussel te krijgen. Ook Norman is hier niet voor en Schacht
wenscht het per se niet. Hij schrijft vandaag aan Moreau om hem te zeggen, dat hij
bereid is te vergaderen, waar men wil, Londen, Parijs of Berlijn, maar niet in een
der candidaatsteden voor de bank en dat het verder tegen het plan is en tegen de
protocollen van Den Haag, dat Jaspar de commissie zou convoceeren. De commissie
is non-politiek en heeft zichzelve te convoceeren. Schacht is in deze zeer categorisch.
Toen ik hem zeide, dat de Belgen zeer veel meer vertrouwen hebben in de kansen
van Brussel, omdat de Duitsche delegatie zich in Den Haag min of meer in deze
richting zou gebonden hebben, antwoordde Schacht dat hem dit ook ter oore was
265
gekomen en dat hij juist dien morgen er in de Wilhelmstrasse langdurig over
gesproken had, dat echter van de Duitsche delegatie niemand hiervan iets afwist.

Berlijn, 14 november 1929
's Morgens vroeg laat Schacht mij vragen, bij hem te komen. Hij begint met mij het
266
een en ander over Baden-Baden te vertellen. Addis, die hij nog meer had leeren
waardeeren, had bij de bespreking over den zetel tenslotte gezegd, dat hij voor zich
van Londen afzag, maar dan ook meende, dat de BIS in geen der vroegere
oorlogslanden moest komen, doch in een neutraal land. Schacht had hierop gezegd,
dat Duitschland met het oog op de groote voordeden van Londen bereid zou zijn
geweest over dit bezwaar, wat Londen aanging, heen te stappen, maar verder zich
geheel bij Addis moest aansluiten. Daarna kwamen er nog enkele technische
quaesties tusschen door, waarna Franck opstond en zeide, dat tot zijn leedwezen
de heer Schacht politieke argumenten in de discussie gebracht had en dat daarom
de Belgische delegatie zich moest terugtrekken. Deze holle dramatiek
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Waar het ministerie van buitenlandse zaken gehuisvest was.
Aldaar was vanaf 4 oktober een maand onderhandeld over de organisatie van de nieuwe
bank. Zie Schacht, 76 Jahre, 316.
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maakte een allergeksten indruk en het resultaat was, dat Addis verontwaardigd
zeide, dat men nu alles zoo snel mogelijk moest afdoen, waarbij Reynolds zich
geheel aansloot en de Franschen zeiden het aarzelend ook. Men had echter België
de blow willen besparen, Holland te kiezen, waardoor Zwitserland definitief op den
voorgrond was gekomen. In de volgende zitting was zonder stemming bij acclamatie
Bazel bestemd. Het is naar Schacht's mening uitgesloten, dat op deze beslissing
267
nog ter tweede Haagsche conferentie zal worden teruggekomen. Het werk hier
zal nog wel tot 1 april duren. Schacht was overigens zeer tevreden over het verloop.
268
---

Berlijn, 15 november 1929
Gisteren belde ik, naar aanleiding van de mededeeling van den heer Schacht, den
heer Van Stirum op en zeide, dat ik graag eens een oogenblik met hem zou willen
praten. Hij kon zich moeilijk vrijmaken en zeide daarom toe, bij mij te zullen komen,
wat hij vanochtend om 11 uur deed. Ik vertelde hem, wat Schacht mij over de
vergaderingen in Baden-Baden verteld had en kwam tenslotte op de quaestie van
het te verwachten aanbod van Reynolds inzake de functie van agent de liaison en
de kansen, die hierin opgesloten lagen voor een later aanbod voor het general
managerschap. Ik zette hem uitvoerig de bezwaren uiteen en ook het nadeel, om
met de functies in Holland te moeten breken. Bazel als woonstede achtte hij weinig
aanlokkelijk. Een parallel met andere functies achtte hij in de eerste plaats aanwezig
269
met Drummond . Hij erkende wel mijn bezwaren, doch meende, dat het aan den
anderen kant voor Nederland wel van groote betekenis zou zijn, indien een van de
hoofdfuncties van de bank in Nederlandsche handen kwam. Tenslotte zeide hij:
‘Laten wij de dingen bij hun naam noemen. U bent toch de eenige candidaat voor
de opvolging van Vissering en deze quaestie komt vermoedelijk binnen enkele jaren
aan de orde. Als overgang naar Bazel te gaan, lijkt mij in alle opzichten te verkiezen
boven naar Holland terug te gaan, zelfs al moet u het koninklijk commissariaat om
270
die reden laten varen’ . Ik antwoordde hem, dat ik de zaak zoo niet kon zien en
271
integendeel vreesde, dat de candidatuur van Trip veel ondersteuning zou vinden,
niet in de laatste plaats omdat hij katholiek is. Van Stirum zeide, dat alles wat hij
gehoord had, hem den indruk gaf, dat het de vraag was, of dit zoo was, maar dat
hij mij onder die omstandigheden in overweging zou geven om, voor ik definitief zou
hebben te beslissen, eens te gaan praten met de
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Tijdens deze zouden afspraken worden gemaakt over de overdracht van de herstelbetalingen
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heeren Ruijs de Beerenbrouck, De Geer en Beelaerts . In het aanvaarden van de
functie in Bazel zitten naast voordeelen toch ook zooveel opofferingen, dat men
volkomen gerechtigd is, aan deze ministers de vraag te stellen, hoe zij bij eventueel
openkomen van het presidentschap der Nederlandsche Bank erover zouden denken.
Ik zeide, den heer Van Stirum zeer dankbaar te zijn voor zijn suggestie.

Berlijn, 16 november 1929
's Morgens bezoek van Van Hengel, met wien lang gepraat. Hij is categorisch als
altijd en verwacht in Nederland van de hoofdfondsen nog een verdere daling. Verder
heeft hij mij de heele geschiedenis verteld van zijn werkzaamheden aan de
273
Rotterdamsche Bank en van Kröller , hoe hij Vissering al veel vroeger
gewaarschuwd had, hoe hij zich verzet heeft tegen het steunen van de
aandeelhouders en hoe hij tenslotte de Noord-Afrikaansche mijnen verkocht heeft,
274
waarvoor hij 16 millioen gemaakt heeft van Van Rietbeck , terwijl de Duitschers
maar 6 boden en hij met 10 al heel blij geweest zou zijn. Rietbeck kwam er hem in
Parijs tenslotte voor opzoeken en zij gingen samen naar Kröller, die in Genève was,
waar de transactie tot stand kwam en Kröller hem tenslotte om de hals was gevallen
uit dankbaarheid. Hijzelf was ook heel blij geweest, want deze transactie maakte
zijn langer verblijf bij de Rotterdamsche Bank niet noodig. Wat hem nog steeds
onbegrijpelijk gebleven is, is, dat, toen hij enkele maanden later van Kröller afscheid
kwam nemen, deze tegen hem zei: ‘Mijnheer Van Hengel, het tafellaken is tusschen
ons geheel doorgesneden, aangezien u mij gedwongen hebt, de Afrikaansche mijnen
te verkopen’. Z.i. was Kröller weer precies in de oude fout vervallen, nu hij de mijnen
in Chili zelf in combinatie wilde exploiteeren. Dit is alleen te doen met een fonds de
boutique, dat hij nu nog minder heeft dan vroeger. De Rotterdamsche Bank had er
leergeld voor betaald: de Nederlandsch-Indische Handelsbank, die in verre van
goede handen is, kon op een goeden dag wel eens voor hetzelfde komen te staan.
Suermondt was een kleine man, die alleen in de zaak gekomen was om Kröller naar
275
de Handelsbank over te brengen. Kehl had hem verteld van de fusie van de
Delibank en erg hoog opgegeven van de voordeelen, ook dat alles glad van stapel
liep. Van Hengel zei, dat, als hij hem iets beter gekend had, hij er zeker op
gereageerd zou hebben met de vraag: ‘hoeveel is dan het verlies’, wat de normale
reactie op dergelijke uiteenzettingen is. Zoo had Philipson van de Sveriges
Handelsbanken, toen hij hem vertelde, dat de eerste reorganisatie zoo goed van
stapel liep, van Van Hengel ten antwoord gekregen:
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Respectievelijk de eerste minister, de minister van financiën en de minister van buitenlandse
zaken.
Zie boven, 5 januari 1925 en 15 september 1926.
Bedoeld is waarschijnlijk J.O.E. von Rydbeck, directeur van de Skandinaviska
Kreditaktienbolaget.
Waarchijnlijk W. Kehl van de Disconto-Gesellschaft.

Nederlandse historische bronnen 8

138
‘Wanneer komt dan de tweede’?, die ook inderdaad 6 maanden later gekomen was.
276
- - - Hij gaf nog eenige staaltjes van z.i. volkomen gebrek aan reeël begrip bij de
277
bankdirectie . Het gesprek was in sterke mate egocentrisch en ik heb mij in
hoofdzaak bepaald tot toeluisteren en een aantal reserves, die hem slechts
categorischer maakten.

Berlijn, 18 november 1929
Traylor is in de stad gekomen en heeft lang met Schacht en 's middags met Gilbert
gepraat. Morgan belt mij op om morgen met de Traylors bij hun te komen lunchen,
278
doch zit Z.K.H. mij in de weg, wat heel jammer is. Om 6 uur ga ik naar Schacht
toe en praat nog een half uur met hem. Schacht is zeer onder de indruk van de
279
gemeenteraadsverkiezingen hier en in het land . Wat het sympathische aan de
Hitlerianen is, is hun belangloos nationaal gevoel. Er is in hun kring veel idealisme.
Hun winst en die van de communisten is uitsluitend een bewijs van het vele stuurloze
en gährende, dat er nog in het Duitsche volk is. Schacht vreest zelfs, dat, indien er
nu weer verkiezingen voor den Rijksdag zouden komen, er geen meerderheid voor
het Youngplan zou zijn. Schacht zeide opnieuw, dat hij ons hier nog niet weg zag
en voegde er ditmaal bij: ‘Het is geen politiek, dat ik dit zeg, maar ik zie het zoo en
mijn voorgevoelens hebben mij nog nooit bedrogen’!
's Morgens was Sauerwein bij hem geweest, met wien hij een lang gesprek had
gehad. Eerst had hij Sauerwein uitgelegd, waarom hij Quesnay nooit aan de bank
zou kunnen accepteeren. Quesnay was 6 maanden lang de sterkste en knapste
exponent geweest van het Fransche standpunt en nu zouden wij hem plotseling als
belangloos en onpartijdig vertegenwoordiger van ons allen moeten accepteeren?
Indien hij niet van nature het Fransche standpunt zou dienen, zou hij het zeker doen
uit eigenbelang, omdat zijn toekomst uitsluitend ligt bij de Banque de France. De
Fransen zijn in het wezen van de zaak ontzaglijke ‘Korinthenkacker’, wat Schacht
ook met andere woorden aan Sauerwein gezegd heeft. Hadt gij, aldus Schacht tot
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Sauerwein, de 1650 millioen RM, die ik uit vrije wil aangeboden heb , aangenomen,
dan zouden wij moreel in alle opzichten gebonden geweest zijn. Maar gij hebt meer
willen hebben en inderdaad op papier meer gekregen maar met de verzekering
onzerzijds, dat wij ervan overtuigd zijn, het niet te kunnen betalen. Gij zijt daarmede
niet beter maar slechter af.
De Reichsbank heeft eenige 100.000 marken verloren bij verschillende kleine
faillissementen in de provincie. Gaat het zoo door, dan komt er nog wel eens een
groote crisis en daarvoor moet de Reichsbank zich vrijhouden. Vandaar dat zij aan
281
geenerlei steunactie voor de Favag of iets anders heeft willen deelnemen. Gaat
het zoo door, dan zou Schacht ook bijna gaan neigen tot de meening, dat het maar
beter is binnenkort de Dawescrisis dan over enkele jaren de Youngcrisis te krijgen.
282
Men kan de situatie in Duitschland thans niet pessimistisch genoeg aanzien. - - Verder zegt Schacht mij, en zegt erbij, dat ik het Gilbert wel zeggen kan, dat hij nog
283
altijd niet weer eens naar Gilbert is toegegaan en dat vermoedelijk pas over een
paar dagen zal kunnen doen, aangezien hij eerst zekerheid moet hebben, dat hij
voor zijn woord kan instaan en de regeering hem niet weer, platweg gezegd, er
284
tusschen zal nemen . Het blijkt opnieuw, dat de quaestie van de geheime clausule
285
tusschen de Finanzminister, Kreuger en Dillon Read , waarvan Gilbert mij op de
hoogte had gesteld, en die ik aan Dreyse had medegedeeld, Schacht zeer hoog zit.
Zooals Schacht zegt, is hem nog steeds niet duidelijk, wat de drijfveeren zijn bij de
regeering. ‘Natuurlijk is Hilferding uitermate happig op geld, maar er blijft voor mij
[Schacht] nog een onverklaarde rest, die mij eenigszins huiverig maakt. Er is zooveel
in Duitschland, wat het licht niet verdragen kan’. Hilferding had in deze zaak Schacht
286
categorisch gezegd, dat hij zich beperken zou tot het luciferscrediet en dat er in
287
de overeenkomst niets anders stond dan wat de Reichsbank was medegedeeld .
288
Hij heeft toen die geheime clausule er toch in gebracht en er de Reichsbank niets
van gezegd en als Schacht het niet van Gilbert's zijde gehoord had, zou hij het
vandaag nog niet weten. Wat Dillon Read bezielt, is duidelijk genoeg. Hij wil de pré
hebben van een directe leening aan de Duitsche regeering. Ik laat in dit verband
een woord vallen over een Morgan-leening, waarop Schacht reageert met te zeggen:
‘Dat is iets, waarheen ik het vanaf de eerste dag van de Parijsche conferentie heb
willen sturen’. Dat Gilbert op het
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Zie noot 225.
De Frankfurter Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, die in juli 1929 in financiële
moelijkheden gekomen was.
Passage over de organisatie van de BIB niet opgenomen.
Zie onder, 17 december 1929.
Zou onderhandelen met buitenlandse bankiers zonder Schachts toestemming.
Op Morgan & Co. na was Dillon, Read & Co. de Amerikaanse bank met de omvangrijkste
kredietverlening aan Europa.
Het krediet van de luciferkoning en financiële avonturier Ivar Kreuger, die als voorwaarde
voor de lening had bedongen, dat zijn lucifers als enige in Duitsland zouden worden verkocht.
Zie noot 284.
Waarin Dillon, Read & Co. een optie werd verleend op volgende Duitse staatsleningen.
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overleggen van de precieze financieele positie van de regeering zou blijven
aandringen, gelooft Schacht niet. Het was voor Gilbert slechts een entrée en matière,
289
waarbij de bewuste Dillon Read quaestie het eigenlijk doel was. Een
Morgan-leening zou voor Duitschland van groote beteekenis zijn. De Morgans zijn
menschen, die niet om een zaak verlegen zijn, die hun eischen kunnen stellen en
wier medewerking des te meer reliëf zou geven.

Berlijn, 5 december 1929
Concert van Ruggeri, alias miss Rogers, een oude vriendin van Strong. Natuurlijk
290
werd in deze dagen over Schacht's publicatie enorm gepraat en eenigszins pikant
was, dat de Schachts zoowel als de Hilferdings op 6 december bij de Morgans
waren. Schacht vertelde mij, dat hij een paar uur tevoren met Hilferding nog een
uitvoerig gesprek had gehad, waarbij Hilferding zich nog op het standpunt stelde,
met geen Finanzreform te willen komen, voor het Youngplan was aangenomen, wat
Schacht er tenslotte toe gebracht had, het memorandum te publiceeren. Hilferding
zeide zijnerzijds, dat Schacht nog tot 7 uur bij hem had zitten praten, maar geen
woord van het memorandum gezegd had, dat om 10.15 uur aan de couranten was
gegeven en om 12 uur aan de regeering.

Berlijn, 7 december 1929
Lunch in Esplanade met verschillende gasten, waarbij Rüfenacht de theorie
ontwikkelde, dat het erg den schijn had, alsoof het heele memorandum afgesproken
werk was met de regeering. De theorie is, dat het ten doel had, de positie van de
regeering op de tweede Haagsche conferentie te sterken, terwijl de quaestie van
de Finanzreform toch niet in een paar dagen tot oplossing kon worden gebracht. Ik
vertelde het Schacht, die er zeer om lachte. Op den avond bij de Morgans zeide ik
Schacht nog, dat hij eigenlijk een groot risico had genomen, doordat, wanneer men
291
hem gezegd had, doe het zelf, hij dit na zijn memorandum wel had moeten doen .
Zijn antwoord was: ‘Van één ding was ik zeker en dat was, dat zij dit niet zouden
292
vragen’. - - -
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Zie Maurer, Reichsfinanzen, 95 vlg.
Nadat minister Hilferding meerdere verzoeken van Schacht een bezuinigingswetsontwerp
voor te leggen had genegeerd, greep Schacht op 5 december direct in de landelijke politiek
in door een memorandum te publiceren, waarin hij de herstelbetalings- en financiële politiek
van het kabinet frontaal aanviel. Daarin deed hij het voorkomen alsof het kabinet na de Parijse
onderhandelingen een op zich zelf voortreffelijk Youngplan had bedorven. Na Schachts
memorandum legde het kabinet inderdaad een inderhaast opgesteld bezuinigingsplan aan
de Rijksdag voor. Zie ADAP, Serie B, XIII, 92, 189; Maurer, Reichsfinanzen, 98 vlg.; Curtius,
Der Young-Plan, 60 vlg.; Vogt, Die Entstehung, 348 vlg. Vergelijk Schacht, Ende der
Reparationen, 105 vlg.; Schacht, 76 Jahre, 322 vlg.
Namelijk minister van financiën worden.
Passage over Fürstenberg niet opgenomen.
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Berlijn, 9 december 1929
Met Jay zeer uitvoerig Siemensstadt bekeken. Tot slot voor vertrek naar Holland
nog naar Gilbert gegaan. Gilbert was zeer geïndigneerd over Schacht's
memorandum. Allen, die op de Haagsche conferentie zijn geweest, kunnen slechts
deze reactie hebben, dat Schacht een moreel niet te verantwoorden daad gedaan
heeft. Nog daarlaten dat hij het plan valschelijk aanhaalt, wist hij bovendien zeer
goed in Parijs, dat op alle punten, waarop met opzet de deuren opengelaten werden,
de Duitsche regeering zou hebben toe te geven. Schacht had evenzeer op die
punten al in Parijs een definitieve regeling kunnen maken, maar dan zou deze er
niet beter uitgezien hebben dan de thans getroffene. Integendeel heeft Stresemann
op verschillende punten nog het een en ander bereikt. Gilbert was zeer scherp over
deze houding van Schacht. De man heeft hierdoor voor velen definitief afgedaan
en doet zijn land er zeker geen dienst mee. Bij zijn explosief karakter staat het
bovendien nog helemaal niet vast, dat hij met deze publicatie een vast omlijnd doel
had anders dan wellicht een algemeen persoonlijk doel. Gilbert had blijkbaar de
zaak zeer nauwkeurig nagegaan, want hij citeerde uit zijn hoofd verschillende
gedeelten van het Youngplan, die op de zaak betrekking hadden en inderdaad wel
den indruk gaven, dat Schacht's voorstelling van zaken op zijn minst eenzijdig was.
293
Verder nog over allerlei dingen gepraat: de positie van Curtius, etc. - - -

Berlijn, 17 december 1929
's Morgens belt Gilbert mij op, zeggend, dat hij niet weet, of Schacht op het oogenblik
met hem praten wil, doch mocht dit het geval zijn, hij gaarne bereid is naar Schacht
toe te gaan. Schacht, die dezer dagen uitermate bezet is, ontvangt mij om 5 uur. Ik
breng hem Gilberts woorden over, waarop Schacht zegt, dat hij tegenoover mij
geheel open spel wil spelen, en mij de bevoegdheid laat met Gilbert te spreken,
294
zooveel als ik wil, maar verder liever niet direct met Gilbert in aanraking komt . Tot
295
nu toe is gelukkig niet gezegd, dat Schacht in overleg met Gilbert handelt , noch
dat hij met het dreigement van de waardevastheid van de mark was gekomen en
Schacht wil trachten dit zoo te houden. Daarna vertelt Schacht mij, al loopend door
zijn kamer, het volgende. Reeds sedert een jaar en meer is hij bezig, den minister
van financiën tot rede te brengen. Zooals de zaak nu staat, heeft hij het Youngplan
296
noodig om financieel uit te komen . De tegenpartij weet het en hiermede is hij bij
297
de tweede Haagsche conferentie lamgeslagen . De ultimo leidt nu tot de grootste
moeilijkheden en om deze te overbruggen
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Passage over Hagen niet opgenomen.
Vergelijk boven, 18 november 1929.
Vergelijk boven, 10 october 1927.
Op jaarbasis was Duitsland met het Youngplan circa 500 miljoen RM goedkoper uit.
Zolang Duitsland dit bedrag nodig had, konden zijn gedelegeerden in Den Haag het Youngplan
niet afwijzen.
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zijn overleggingen gepleegd met Dillon Read om tot een eenjarig crediet te komen,
298
waaraan toezeggingen aan Dillon Read voor latere leeningen verbonden zijn .
Hilferding heeft niets willen doen en ook nu nog zijn de voorgestelde veranderingen
van de Finanzreform niets dan een Finanzfeuilleton op lange zicht. Hij [Schacht]
heeft de eis gesteld, dat, indien een leening wordt aangegaan, volstrekt verzekerd
moet zijn dat men uit eigen kracht deze kan terugbetalen. Hij eischt hierom, dat in
10 maandelijksche raten van RM 50 millioen RM 500 millioen worden bijeengebracht,
299
zoodat binnen een jaar het bedrag voor Dillon Read ruimschoots er is . Schacht
zegt, dat men zijn memorandum heeft misverstaan, aangezien dit de volkomen
hoofdzaak was. De beschouwingen over het Youngplan zijn eveneens zeer belangrijk
en zullen weldra hun beteekenis hebben, maar op het oogenblik is het beslissende
de financieele hervorming, ook om op de tweede Haagsche conferentie veilig te
staan.
Ik ga dadelijk naar Gilbert en vertel hem het een en ander. Gilbert is zeer dankbaar
en zegt, dat hij het in financieele zaken met Schacht geheel eens is; wat zijn
opmerkingen over het Youngplan aangaat, moest hij echter vasthouden aan zijn
opvatting, dat Schacht alle recht mist, hierop op deze wijze in te gaan. In Parijs had
hij niet meer kunnen bereiken en hij was het geweest, die met opzet de deuren had
opengelaten om de regeering voor deze punten de aansprakelijkheid te laten dragen.
Gilbert had ook bijzonderlijk bezwaren tegen de leening bij Dillon Read. Men bederft
de toestand ermede. Dillon gedraagt zich al als fiscal agent van de Duitsche
300
regeering en is niet van de juiste standing . Gilbert vroeg of Schacht geen
mogelijkheid zag, de zaak uit eigen gelden te financieren zonder leening. Ik gaf hem
dadelijk toe, dat een leening eigenlijk dwaasheid was. Schacht heeft goud en
deviezen genoeg. De regeering heeft geen buitenlandsche betalingen te doen, een
301
leening zou de toestand in januari nog maar kunstmatig ruimer maken . Gilbert
wijst er ook nog op, dat een goudonttrekking aan Amerika, die licht van de leening
302
een gevolg zou zijn , aldaar zeer ongaarne zou worden gezien.

Berlijn, 22 december 1929
303

- - - Schacht verbindt hieraan een tirade over de invloed, die hij van de
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Inderdaad had Hilferding de onderhandelingen met Dillon, Read & Co. heropend. Zie noot
288.
Onder de informele benaming ‘Lex Schacht’ werd een wet met deze strekking door het
parlement aanvaard, waarop minister Hilferding zijn ontslag aanbood. Zie Maurer,
Reichsfinanzen, 102 vlg. Vergelijk Pentzlin, Schacht, 131. Passage over de financiën van
Berlijn niet opgenomen.
In 1930 werd Parker Gilbert vennoot van J.P. Morgan & Co.
De toestand van de geldmarkt.
Doordat de $-koers in Berlijn zou dalen.
Passages over gesprekken met Gilbert en Jay niet opgenomen.
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Haagsche conferentie verwacht en zegt, dat hij het nog heelemaal niet zeker acht,
dat de conferentie zal doorgaan. Hij heeft den laatsten tijd verschillende besprekingen
met de regeering gehad en uit zijn woorden blijkt, wat trouwens later door de
couranten bevestigd is, dat hij alleen mee wil gaan naar Den Haag, wanneer de
regeering principieel de door hem in het memorandum genoemde quaesties aan
de orde stelt. Geschiedt dit, dan is van beëindiging van de discussies in 14 dagen
natuurlijk geen quaestie en is het inderdaad beter, de conferentie uit te stellen tot
later. Schacht zegt dan ook, dat hij dit waarschijnlijk verwacht. Uit de latere berichten
is gebleken, dat hij dit standpunt niet bij de regeering heeft kunnen doorzetten, wat
op zich zelf gelukkig is, aangezien een poging tot heropening der discussie over de
resultaten der eerste conferentie bij alle andere landen op volstrekte bezwaren zou
gestuit zijn en de zaak nog maar moeilijker zou hebben gemaakt. Aan den anderen
kant is het thuisblijven van Schacht natuurlijk zeer te betreuren. Hij heeft zich echter
304
met zijn memorandum wel zeer vastgelegd.
Terugkomend op mijn kamer bel ik dadelijk Van Stirum op en zeg hem, dat wellicht
de conferentie niet door zal gaan, dat althans sommigen in deze richting denken.
Van Stirum had niets in dezen geest gehoord, ook niet aan buitenlandschen zaken.
Hij gaat den volgenden dag naar Holland en zal pogen, zich nog even telefonisch
305
op de hoogte te stellen. - - -

Wassenaar, 27 december 1929
Gegaan naar Snouck Hurgronje, dien ik gecondoleerd heb ik met het overlijden van
zijn moeder en verder het een en ander vertelde over de laatste rumoerige weken
in Berlijn. Ik vertelde hem van de laatste uitingen van Schacht nopens de
mogelijkheid, dat de conferentie wellicht niet door zou gaan, waarop hij zeide, dat
er juist dien morgen een brief van Van Stirum was ingekomen, dat de regeering
306
definitief besloten had naar Den Haag te gaan .

[1930]
Wassenaar, 12 januari 1930
307

Vocke was zeer gedeprimeerd. Doordat ik nog niets wist van Schacht's brief , was
de reden mij niet geheel duidelijk. Hij verweet Dreyse te groote meegaandheid met
Schacht en vreesde voor den volgenden dag groote moeilijkheden.
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Van 5 december 1929.
Passage over de financiële toestand van het rijk niet opgenomen.
Kabinet en Schacht kwamen op 27 december overeen, dat Schacht wel zou meegaan naar
Den Haag, zij het uitsluitend als expert voor kwesties de oprichting van de BIB betreffend.
Zie onder, 13 januari 1930.
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Wassenaar, 13 januari 1930
308

- - - Iedereen is vol van de verklaringen van Schacht en men vreest groote
309
moeilijkheden . Zeer geprezen wordt Tardieu, die dadelijk gezegd heeft, dat dit
incident het werk van de conferentie niet raakte, zoodat het werk gewoon moest
doorgaan, wat ook gebeurd is.

Wassenaar, 14 januari 1930
's Morgens naar Gilbert gegaan, die een paar dagen in het kasteel Oud-Wassenaar
heeft gewoond. Hij laat zich scherp uit over de houding van Schacht. De bewuste
310
brief was immers nog voorzichtig geweest, maar in de vergadering van den vorigen
dag van de organisatiecommissie voor de BIS was Schacht weer teruggevallen in
de terminologie van zijn memorandum en had gesproken van falsificaties van het
Youngplan, enz. Volgens Gilbert was er maar één verklaring en dat was, dat Schacht
crazy was. Hij had n.b. voor de vergadering aan Reynolds gezegd: ‘This is the hour
of my life’!
De crisis op de conferentie is al spoedig beëindigd geworden, al is de oplossing,
311
om andere banken voor de Rijksbank te laten inspringen , weinig gelukkig. Het is
een compromisgedachte van Addis, die beter onuitgesproken had kunnen blijven.
Er was trouwens reeds daags tevoren een telegram van J.P. Morgan gekomen, dat
de medewerking van de Reichsbank onmisbaar is. Wie het Youngplan leest, moet
ook tot die conclusie komen. Het is Gilbert's indruk, dat Schacht nog immer speelt
met zijn naam in het buitenland. Deze is in den laatsten tijd zeer veel geringer
geworden en heeft nu een nieuwe deuk gekregen. Het was wel goed, indien
Moldenhauer eens probeerde met Reynolds te spreken, een gedachte, die ik
beloofde, indien ik er gelegenheid toe had, eens over te brengen, 's Middags kreeg
ik Vocke aan de telephoon, die mij zegt, dat hij alle hoop heeft, dat er een oplossing
gevonden zal worden, die de medewerking van de Reichsbank aan de BIS toch
mogelijk maakt. Het idee van een bespreking met Moldenhauer en Reynolds breng
ik hem over. 's Avonds gegeten bij Van Karnebeek, alwaar vele gedelegeerden.
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Passages over gesprekken met Addis, Layton en Patijn niet opgenomen.
Nadat een vertegenwoordiger van de crediteuren-landen een brief van Schacht aan de
Amerikaanse bankier De Sanchez had voorgelezen, waarin Schacht zijn medewerking aan
de BIB afhankelijk stelde van de uitkomsten van de gehele conferentie te Den Haag, trok
Schacht deze brief niet in, maar zette hij nog eens uiteen, hoe het kabinet zijn uitstekende
Youngplan had verprutst. Hierdoor onstond de indruk, dat Schacht alleen naar Den Haag
gekomen was om te zeggen dat hij voorlopig niet wilde meewerken aan de BIB. Zie Schwerin
von Krosigk, Deutschland, 186; Curtius, Der Young-Plan, 82; Lüke, Stabilisierung, 252; Craig,
Germany, 530; Timm, Die deutsche, 145. Vergelijk Schacht, Ende der Reparationen, 111 vlg.
Zie noot 309.
Namelijk als vertegenwoordiger van Duitsland in de BIB.
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Wassenaar, 16 januari 1930
's Morgens een bezoek gebracht bij Gilbert op de Robaver. Hij blijft even scherp
over Schacht en acht niet alleen de kans groot, maar het ook wenschelijk, dat
Schacht aftreedt. Veel zal afhangen van de houding, die Schacht aanneemt na zijn
terugkomst in Berlijn. Ik ben het geheel met hem eens, dat een campagne tegen
het aannemen van het Youngplan hem vrijwel onmogelijk zou maken.
Ik zie Morgan nog een oogenblik, waarna ik terugwandel naar de tram op het
Korte Voorhout en daar, aan de halte wachtend, door Schacht op mijn schouder
word geklopt. Wij wandelen de Boschlaan af. Hij is nog verre van rustig, maar toch
bij verre na niet meer zoo aufgeregt, als hij geweest moet zijn. Wat hij mij zeide,
was grootendeels een herhaling van wat reeds uit de couranten, enz. was bekend
312
geworden. In Baden-Baden had hij reeds gezegd, dat hij aarzelde of hij nog mee
kon werken; daarna is gevolgd het niet teruggeven van het in Engeland geliquideerde
313
314
Duitsche bezit , de overeenkomst met Polen , enz. De maat is hierdoor volgemeten
en Schacht kan niet verder aan het Youngplan medewerken. Dwingt men de
Reichsbank en hem, dan zal hij in de BIS treeden, maar de verantwoordelijkheid
laten voor de regeering. Overigens is zijn functie voortdurend ter beschikking van
de regeering. Zooals hij meermalen heeft medegedeeld, treedt hij op een
315
316
gemeenschappelijke vraag van den rijkspresident en den kanselier
oogenblikkelijk af.
Ik probeer hem voorzichtiglijk twee dingen uit te leggen. In de eerste plaats, dat
na de aanneming van het tweede Haagsche protocol de zaak voor hem een geheel
andere wordt. Nu kan hij wellicht een eigen mening hebben, maar daarna behoort
hij zich als goed Duitscher bij de gevallen beslissing neer te leggen en moet hij zijn
medewerking verleenen. Hierom hoop ik, dat hij na terugkomst in Berlijn geen
campagne tegen aanneming van het Youngplan zal beginnen en in ieder geval zich
niet zoo zal vastleggen, dat bij aanneming van het plan hij onmogelijk wordt. Verder
hebben wij nog betrekkelijk lang gefilosofeerd over de vraag, hoever het recht van
den enkeling gaat tegenover de staat. Ik had den indruk, dat hij zich toch wel bewust
is, dat hij tenslotte een nederlaag geleden heeft en in hoofdzaak zoekt naar een
317
eervolle retraite. Dit voor hem nieuwe sentiment is wel eens heel goed. - - -
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Zie noot 266.
Namelijk in 1914.
Op 29 oktober had de opvolger van de kort tevoren overleden minister Stresemann, Curtius,
met zijn Poolse ambtgenoot een verdrag gesloten, waarin Duitsland financiële aanspraken
ter hoogte van 1 miljard RM opgaf, en verplichtingen tot betaling van enige honderden
miljoenen RM aanvaardde. Gezien de anti-Poolse houding van brede kringen van de bevolking
verwachtte Schacht, dat dit verdrag sterke weerstanden zou oproepen. Zie Pentzlin, Schacht,
137.
Von Hindenburg.
H. Müller-Franken.
Passage over een gesprek met Traylor niet opgenomen.
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Wassenaar, 17 januari 1930
's Avonds belt Vocke op. Hij zegt, dat zij tot 8 uur vergaderd hebben, nu gaan eten
en dat Schacht en hij daarna graag nog eens een oogenblik ergens in de stad met
mij wilden gaan praten. Ik ga ze tegen 9 uur afhalen, waarna wij nog tot bijna 12
uur hier op mijn kamer gezeten hebben. Schacht is geheel tot rust gekomen en naar
verhouding hebben wij slechts weinig over de conferentie gepraat.

Wassenaar, 18 januari 1930
318

- - - Om 1 uur komt plotseling Addis aanzetten, met wien ik den dag tevoren
getelephoneerd had, hem vragend, hem nog eens te kunnen opzoeken. Wij spreken
een oogenblik over de tegenover Schacht aan te nemen houding. Ik vertel hem van
mijn gesprek met Schacht en hoe mijn persoonlijke meening is, dat, als dit alles
voorbij is, hij wel zou bedaren en men zeker niet moest probeeren hem door een
ander te vervangen. Addis was het hiermede volkomen eens. Hij wist, dat Gilbert
319
eigenlijk in andere richting dacht, doch zeide, dat zoowel zij , als de Morgans en
andere Amerikanen in het belang van de Reichsbank volstrekt het aanblijven van
Schacht eischen en ook zijn deelneming aan de bank. Bereikt moet echter worden,
dat hij zich nu niet actief gaat inlaten met de campagne over het Youngplan. Wij
spreken nog een oogenblik verder over de houding van Schacht, waarbij Addis mij
320
vertelt, dat na de laatste vergadering Reynolds Schacht apart genomen had en
hem gezegd had, dat, aangezien hij de oudere was en zich beschouwde als zijn
vriend, hij hem ronduit moest zeggen, dat Schacht had behaved like a damned fool
en dat hij voor het vervolg iets dergelijks niet meer moest doen, dat hij een deel van
zijn reputatie in het buitenland verloren had, doch deze, door zich van spreken op
het gebied van de politiek te onthouden, zonder twijfel zou terugwinnen. Addis zeide,
dat hij Reynolds zeer dankbaar was voor deze woorden, die hem uit het hart
gesproken waren. Addis voegt er nog bij, dat de bank er thans financieel voldoende
voor staat. De geallieerden zullen 1% commissie betalen voor de te verrichten
betalingsdiensten en zullen steeds 6,5% van het jaarbedrag laten staan. Dit
garandeert de bank een inkomen van 4 à 5 millioen RM naast het inkomen uit de
belegging van het kapitaal. 's Avonds Bruno Walter met het Concertgebouw-orkest
gehoord: 3e Symphonie van Mahler.
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Passage over twee gesprekken met Bachmann niet opgenomen.
Namelijk de Engelsen.
Te Den Haag.
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Berlijn, 21 januari 1930
321

- - - 's Middags een langdurig gesprek gehad met Dreyse, dien ik mijn indrukken
uit Den Haag weergeef, hem precies vertel, hoe de algemeene indruk geweest is
van Schacht's optreden en er sterk bij hem op aandring, dat hij er ook voor zal
helpen zorgen, dat Schacht zich niet verder in discussie begeeft over het Youngplan.
Wij spreken nog een tijd over de BIS en Dreyse vertelt mij, dat McGarrah het
presidentschap definitief heeft aangenomen en de kansen van Quesnay voor
Generaldirektor uitermate groot zijn. 's Avonds werelkampioenschap ping-pong.

Berlijn, 22 januari 1930
's Morgens naar Schacht, dien ik met zijn verjaardag gelukwensch. Hij vertelt mij
nog, dat naast McGarrah, Fraser definitief naar Bazel zal komen, wat hem, zooals
Schacht het uitdrukt, ongetwijfeld geheel aan den drank zal brengen. Toen ik
Quesnay noemde, zei Schacht, dat, voorzover hij wist, zijn benoeming nog allerminst
322
vast stond. Schacht was gloomy, ook wegens het artikel in de Vorwärts van dien
morgen, waarin sterk op meerdere uitgaven wordt aangedrongen en hij weer wordt
aangevallen. Hij critizeerde weer sterk het werk van Den Haag, met name de
323
sanctiekwestie , waarop ik hem, evenals Dreyse den vorigen dag, antwoord, dat
het natuurlijk aan den eenen kant voor Duitschland onaangenaam is, dat de
mogelijkheid van opzettelijke verzuiming genoemd is, watechter, gezien de
324
Hugenberg-campagne , niet onbegrijpelijk is, doch dat aan den anderen kant het
feit, dat ieder van de crediteurlanden individueel in dergelijk geval zijn vrijheid zou
herkrijgen, een normale regel van volkenrecht is, terwijl de winst is, dat nu vaststaat,
325
dat in ieder geval het Haagsche Hof zijn oordeel zal hebben te geven . Schacht
kon hierop niet veel zeggen, maar kwam terug op artikel 430 van het
326
vredesverdrag , dat z.i. had afgeschaft moeten worden.
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Passage over een gesprek met Goedemans niet opgenomen.
Zie noot 180.
Wegens de sterke binnenlandse oppositie in Duitsland tegen het Youngplan - zie noot 279 insisteerden de Franse gedelegeerden op opname in het plan van sanctiebepalingen, zodat,
mocht een toekomstige Duitse regering zich aan de financiële verplichtingen willen onttrekken,
Frankrijk desnoods gewapenderhand zou kunnen ingrijpen. Zie Curtius, Der Young-Plan, 110
vlg. Vergelijk Schacht, Ende der Reparationen, 121 vlg.
Zie noot 290.
Voordat Frankrijk in geval van opzettelijke wanbetaling tot militaire actie zou mogen overgaan,
moest de kwestie ter arbitrage aan het Permanente Hof worden voorgelegd.
Hierin werd bepaald dat, indien Duitsland zich onttrok aan de aangegane verplichtingen,
geallieerde troepen de gebieden ten westen van de Rijn zouden kunnen (her)bezetten.
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Berlijn, 24 januari 1930
327

- - - 's Ochtends nog langdurig met Vocke gesproken, dien ik na Den Haag nog
niet gezien had. Hij is zeer mismoedig over Schacht's houding, die zich vrijwel uit
alle werk voor de bank retireert. Ik zeide hem, dat mij dit een heel groote fout leek.
Schacht heeft nu voor het eerst een nederlaag geleden, wat heel goed is en hem
nu gelegenheid geeft, zijn menschelijke qualiteiten te toonen. Zich als Achilles in
zijn tent terug te trekken is gemakkelijk, maar geen grootsche houding. Er is een
bijbeltekst, die zegt, dat, wie zichzelf overwint, sterker is, dan wie een stad overwint.
Een dergelijke houding zou in ieder geval bij een man als Addis groote waardeering
vinden en Schacht's positie ook bij de anderen zeer verbeteren. Eenige humiliatie
steekt hierin nooit. Vocke was het met al deze dingen roerend eens. Hij vroeg mij,
of ik ook niet nog eens bij Schacht alles wilde doen, wat ik kon. Hij geeft mij verder
nog eenige aanvullingen van wat Hülse mij zei. De moeilijkheid schijnt te zijn, dat
Siepmann een positie wil hebben gelijk aan die van Quesnay, waardoor men thans
spreekt van twee general managers. Quesnay komt over een paar dagen hier. Ik
zeide hem, dat Duitschland toch in elk geval een afdelingschefpost moet hebben,
waarop hij zeide, dat dit op den onwil van Schacht zou afstuiten. Daarna kwam het
tweede deel van het gesprek, dat ik zooëven al weergaf. Ik zeide hem nog, dat de
beste oplossing zou zijn, indien de plicht tot medewerking van de Reichsbank uit
328
het wetsontwerp geschrapt werd . In de toekomst toch zal deze bepaling uitsluitend
in het nadeel van de Reichsbank werken en alles, wat men doet, om het gebeurde
te vergeten en dood te doen blijven, is aan te bevelen. Zooals hij zeide, was het al
definitief besloten en was niet alleen de verplichte medewerking van de Reichsbank
maar ook die van den Reichsbankpräsident met zoveel woorden voorgeschreven.

Berlijn, 27 januari 1930
329

Gilbert blijft Schacht weinig goed gezind. - - - Na het eten nog een tijd met Mance
gepraat in de hall, waar ook Max Warburg en Cuno waren. Ik drukte de laatste de
hand en sprak ook eenigen tijd met Warburg, die zich zeer afkeurend over Schacht
uitliet. Hij vond het een schandaal, dat er geen Duitscher zit in de
organisatiecommissie voor de BIS, waar nu Quesnay, Siepmann en Van Zeeland
het voor het zeggen hebben en allerlei faits accomplis kunnen bereiken, en meende,
dat Schacht, indien hij niet spoedig bijdraait en weer redelijk wordt, beter deed weg
te gaan. Ik zeide hem, dat ik Schacht in de laatste dagen wegens zijn verblijf in het
buitenland niet gezien had, doch dat mijn laatste indruk nog weinig
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Passages over gesprekken met Hülse en Mowrer over de BIB niet opgenomen.
Zie boven, 13 januari 1930.
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gunstig was. Overigens had Schacht, naar zijn meening, de Generalrat er veel meer
330
in moeten kennen. Zoo b.v. de terugbrenging van den Generalrat tot 10 leden
was ook geheel buiten de Duitsche leden om gegaan. Verder moest Schacht wel
degelijk in onze komende vergadering rekenschap afleggen. Tenslotte is de
Generalrat het benoemend lichaam voor den Reichsbankpräsident en mitsdien veel
331
meer dan de Zentralausschuss de plaats, waar hij zich heeft te uiten.

Berlijn, 28 januari 1930
's Morgens de Ruysdael en enkele andere schilderijen, die nog op mijn kamer
stonden, aan Vocke getoond, die mij in vertrouwen meedeelt, dat hij en Schacht
een heelen dag in Oostende met Norman en Sprague waren samen geweest. Vocke
meende, dat dit op Schacht een heel goede invloed had gehad en ik zeide, dat ik
dat met buitengewoon veel genoegen hoorde. Norman was natuurlijk weer incognito
geweest, zelfs nog meer dan in Amerika, waar hij zich tenminste nog gehouden had
aan zijn tweede naam Collet. Ik belde daarna nog Warburg op om hem te zeggen,
332
dat ik alle reden had om te gelooven, dat de zaak in de goede richting ging. - - -

Berlijn, 30 januari 1930
333

's Morgens naar Schacht - - - . Ik sprak niet over zijn samenkomen met Norman.
Hij was heel rustig. Merkwaardig was echter, dat hij blijkbaar nog steeds de kans
groot acht, dat het Youngplan niet wordt aangenomen. In ieder geval zeide hij, dat
wij er niet te vast op moesten rekenen, met april weg te komen. De Poolse quaestie
334
zou de druppel zijn, die de emmer deed overlopen . Het zou veel geharrewar
geven, maar Schacht was ervan overtuigd, dat het slot zou zijn een betere regeling
dan de thans in den Haag aangenomene, waar ik mijn groote scepsis tegenover
stelde.
Een groot gedeelte van ons gesprek was min of meer lachend, wat Schacht ineens
onderbrak met te zeggen, dat hij mij in alle ernst de vraag moest stellen, nl. of ik
eventueel bereid zou zijn het general managerschap van de bank te nemen, nu
McGarrah president wordt. Ik antwoordde hem, dat het mij zeer moeilijk was hierop
à bout portant te antwoorden en dat veel hierbij zou afhangen van de vraag, of
inderdaad Vissering mij naar den board van de BIS zou willen zenden. Ik kreeg den
indruk, dat deze vraag samenhangt met de bespreking met Norman. Over
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Waarmee Schacht in Den Haag akkoord was gegaan.
De commissie van aandeelhouders van de Reichsbank.
Passage over een gesprek met Mance over Turkije niet opgenomen.
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enkele personen was Schacht weer bitter, zoo o.a. over Francqui, die gezegd had,
335
dat men de gelegenheid had moeten benutten to kill Schacht. Ik zeide hem, dat
dit vermoedelijk zou slaan op een verhaal, dat ik ook gehoord had, nl. dat op de
bewuste dag Francqui met Moreau of Parmentier, wie wist ik niet zeker, en met
Pirelli door Den Haag gewandeld had en dat toen Francqui gezegd had, sprekend
over Schacht, ‘Il n'y qu'un solution, un coup de fusil’, dat vlak daarna een harde slag
geklonken had, waarop Moreau of Parmentier gezegd had: ‘Voila le coup de fusil’,
doch Pirelli erop had laten volgen: ‘Non, ce n'est qu'un pneu Pirelli qui crève’! Schacht
zeide, dat de zaak ernstiger was, want dat Francqui de uitdrukking ‘to kill him’ gebruikt
had in een gesprek met Curtius. Ik zeide, hiervan niet te weten.
Na thee bij von Schubert om 7 uur naar Addis gegaan, met wien ik een lang
gesprek had. Addis heeft mij veel over de BIS verteld, ook over de wijze, waarop
Quesnay in de kleine commissie gekomen was. Addis had voorgesteld alleen
Siepmann en Van Zeeland te nemen, waardoor Quesnay door een schop onder de
tafel Moret had wakker gemaakt, die toen hem genoemd had. Addis had Schacht
nog aangekeken, maar deze boudeerde als een klein meisje, dat haar pop niet
gekregen heeft, en had zijn mond dicht gehouden. Toen Schacht het niet wou, lag
het niet op Addis' weg om te maken, dat er ook nog een Duitscher in zou komen.
De commissie was flink aan het werk gegaan en hij hoopte, binnenkort de governors
eens bij elkaar te brengen. Wij spreken over personenquaesties en het blijkt, dat
Addis zeer geïndigneerd is over de houding van de Amerikanen. Hij erkent volkomen
het hooge karakter van McGarrah, maar daar houdt het ook mee op. Fraser is goed
voor buitenlandsche leeningen, maar toch allerminst een man om vice-president
van den board te worden op een salaris van 8000 [pond sterling]. McGarrah had
voor zich zelf 10.000 [pond sterling] geëischt. McGarrah is bovendien veel te oud
en te dik. Over Quesnay oordeelde hij precies als de vorige keer, toen wij eveneens
hieromtrent precies gelijk bleken te denken. Hij vroeg mij, of Schacht zijn oppositie
handhaafde, waarop ik zeide, dat Schacht aarzelt tussen zich niets van de bank
aantrekken en volop mee te doen. In het laatste geval heeft hij zeker tegen Quesnay,
die hij aanziet als de voornaamste aanstoker van verschillende verzwaringen voor
Duitschland, volstrekte bezwaren. Addis ontveinsde zich niet, dat het wellicht al te
laat zou zijn en meende, dat een boel bereikt zou kunnen worden door de
afdeelingschefs een zoo hoog mogelijke positie te geven en daar dan een zekere
balanceering in te vinden. Addis was ook verder helemaal niet te spreken. Zij hadden
nog gepoogd door te zetten, dat De Bordes in een secretarispositie zou komen. Dit
werd echter ook afgewimpeld door de Franschen op grond van zijn connectie met
336
den Volkenbond . Dat Siepmann naar de bank zou gaan, achtte hij uitgesloten.
Wat Engeland moest hebben, was
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Van het incident van 13 januari.
Mr. J. van Walré de Bordes was sinds 1921 verbonden aan het permanent secretariaat van
deze organisatie.
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het loans and discount department, waarbij ik hem zei, dat men er dan vooral op
moest letten een man te vinden, die persoonlijke affiniteiten had op het type
McGarrah, dan zou Quesnay er licht uitliggen, iets wat Addis uitdrukkelijk beaamde.
Addis vroeg, of er nog bezwaar zou zijn een resolutie voor te stellen inzake de
medewerking van de Reichsbank. Ik zeide, dat dit mij toescheen geheel af te hangen
van de stemming van Schacht, maar dat, voor zover zoo'n resolutie ten goede zou
kunnen bijdragen, er zeker geen bezwaar tegen zou kunnen zijn. De ontmoeting
met Norman had, geloofde ik, in veel opzichten goed gewerkt. Ik zeide Addis, dat
de voornaamste reden, dat ik bij hem gekomen was, eigenlijk deze was, hem in
overweging te geven, morgenvroeg voor de vergadering nog eens met Schacht te
337
praten. Dit zou niet anders dan ten goede werken. - - -

Berlijn, 31 januari 1930
Om 10.30 uur komt Addis bij mij zeggend, dat hij getracht had Schacht te spreken,
doch dat verschillende Duitsche leden bij hem waren die, naar hij hoorde, al van te
voren een conclave hadden. Daarna komen achtereenvolgens Bachmann, Callens
en Feltrinelli binnen en komt Schacht Addis nog even halen. Toen ik met Addis
alleen was, kwam het gesprek weer op de bank, en op de vraag, of ik general
manager zou willen worden. De vraag kwam zeer hypothetisch aan de orde. Ik zeide
zelf, dat ik meende, dat het te laat was deze vraag te stellen en dat ik bovendien
om vele redenen liever naar Holland ging. De benoeming van Quesnay was thans
ook al te veel gepraejudicieerd. Was ik 10 jaar jonger, dan zou ik echter
buitengewoon graag aan dit internationale lichaam medegewerkt hebben, juist
wegens het internationale karakter. Van de vergadering zelf gaf ik McGarrah
schriftelijk bericht. Ik teeken nog aan, dat zowel Warburg, waaromtrent ik een woord
in het bericht zeg, alsook Hagen meer dan eens terugkwamen op de benoeming
van den general manager, daarvoor een neutraal persoon wenschend. Warburg
gaf mij een papiertje, waarop stond, dat mijn benoeming hem volstrekt noodzakelijk
leek en vroeg, hoe het daarmede stond. Ik antwoordde: ‘Zu späat’! Had Schacht
niet geboudeerd, dan had alles anders kunnen loopen.
Na de vergadering ging Addis met mij mee en stelt een ontwerp-resolutie op. Juist
als ik weg wil gaan, belt Schacht op, bij wien ik Dreyse en Vocke aantref. Dreyse
en Vocke zijn zeer geladen over het plan, toch nog een resolutie te maken en
verwijten Warburg, dat hij de zaak bedorven heeft. Overigens was ook Schacht aan
het eind der zitting uiterst zwak. Waarom gaf hij plotseling toe, met Addis een
resolutie in elkander te gaan zetten? Ik geef hem een exemplaar van het ontwerp,
waartegen, wat de tekst betreft, geen bezwaar bestaat. Tegen het feit eener resolutie
zijn Dreyse en Vocke echter zeer scherp, op dezelfde gronden als door Schacht
den volgenden dag in de vergadering uiteengezet. Ik zeg nog eens, dat de
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resolutie het omgekeerde van tegen de Reichsbank gericht is. Integendeel Addis
haalde de houding van de Reichsbank bij de benoeming van de kleine commissie
338
aan en had de resolutie o.a. voorgesteld om in het internationaal en in het Duitsche
belang in de toekomst goede medewerking te verkrijgen. Het resultaat is, als te
begrijpen was, dat zij bij hun meening bleven.
Eerste tekst resolutie: ‘The general council expressed their satisfaction with a
statement by the president that the Reichsbank would become a partner with the
central banks of Great Britain, France, Belgium, Italy, Japan and the United States
in the Bank for International Settlements and joined in his hope that all would
cooperate to make the new institution a success’. Daarna naar het hotel, alwaar
met de Feltrinelli's zeer aangenaam geluncht. 's Middags aan den brief aan McGarrah
gewerkt. 's Avonds diner bij Mendelssohn, alwaar zittend tussen Wirth en
Moldenhauer. Van den laatste weer een zeer goede en flinke indruk gekregen. Addis
en Schacht zaten naast elkaar. Addis vertelde mij later, dat hij Schacht flink de
waarheid had gezegd, waarbij Schacht weer telkens van categorische uitspraken
in allerlei concessies verviel. ‘What a curious fellow he is’. Na het diner was het aan
alle zijden conclave. Addis gaf mij een exemplaar van een nieuwe resolutie, die veel
scherper was en waarin Gilbert's hand en schrijfmachine duidelijk te herkennen
waren.
Tweede tekst resolutie: ‘The general council expressed their satisfaction with the
statement by the president that the Reichsbank would become a partner in the Bank
for International Settlements and he would in association with the other central banks
cooperate to the utmost extent of his power to make the new institution a success’.
Warburg en Hagen spreken opnieuw met mij over Bazel, waarop ik herhaal, dat dit
alles voorbij is. Zij zeggen, dat integendeel Addis zich zeer categorisch voor mij
heeft uitgelaten. Ik beperkte mij ertoe te zeggen, dat dit voor mij nieuw was. Had
inderdaad dit standpunt bij hem en de Bank of England voorgezeten, dan zou het
hun al heel eenvoudig zijn geweest, zich al vroeger met Schacht in verbinding te
stellen. Warburg heeft ook een exemplaar van de nieuwe, scherpere redactie
gekregen en zegt mij, dat hij van plan is een amendement voor te stellen, waarin
339
hij op benoeming van een neutraal aandringt. - - -

Berlijn, 1 februari 1930
Om 10 uur belt Schacht en ga ik naar hem, waar ik opnieuw Dreyse en Vocke vind.
Schacht vraagt, of ik de nieuwe redactie gelezen heb. ‘De schrijfmachine ken ik’,
voegt hij er aan toe. Over dezen tekst zijn zij uiteraard nog veel scherper dan den
dag tevoren en spreken van een humilieering enz. Tegen 10.30 uur komt Addis,
dien ik vertel, zooeven bij Schacht geweest te zijn, die tegen de nieuwe tekst als
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veel te persoonlijk ernstige grieven had. Addis poogt daarop, enkele veranderingen
aan te brengen, waarbij de oorspronkelijke gedachte weder vrijwel hersteld wordt.
Derde tekst resolutie: ‘The general council expressed their satisfaction with a
statement by the president that the Reichsbank would become a partner in the BIS
and that the representatives of the Reichsbank with the support of their colleagues
representing the other central banks would do their best to make the new institution
a success’. Schacht belt op voor de vergadering van de budgetcommissie, die snel
verloopt. Addis geeft hem daarna een afschrift van de nieuwe redactie. Schacht
erkent de verbetering ten opzichte van de tweede tekst, doch blijft categorisch
ertegen. Bij het gaan naar de vergaderzaal vraagt Vocke mij, hoe het gaan moet.
Ik zeg hem, dat, als Warburg zijn amendement indient, het voorstel vanzelf ter ziele
zal gaan. Vocke gaat in de zaal dadelijk op Warburg af en het verloop, uitvoerig in
340
den brief aan McGarrah gekenschetst , is inderdaad zoals verwacht. De redactie,
die Sergent tenslotte voorstelt, is hierbij gevoegd: ‘Le President expose que le
Reichsbank, conformément à la loi prendra sa part dans la capital de la BPI et que,
naturellement, sa collaboration pleine et entière est assurée en nouvel institut,
comme celle de tous les autres actionnaires’.
Na afloop der vergadering neemt Sergent mij terzijde en zegt, dat hij eraan hecht
341
mij te zeggen, dat hij meermalen Moreau heeft aangeraden mij te nemen . Ook
Warburg komt op de zaak terug, doch ik houd mij op de vlakte. Sergent gaat daarna
nog even mee de Van der Neer zien, die hij zeer prijst. Daarna den brief aan
McGarrah voltooid en nog om 6 uur naar Gilbert. Gilbert was zeer benieuwd naar
den uitslag van de vergadering, temeer waar Addis al met den middagtrein was
weggegaan en hij hem dus niet meer gezien had. Ik doe hem verslag, waarover hij
zeer teleurgesteld was. Bij het verder spreken blijkt, dat hij uiterst gebeten is op
Schacht. ‘Not only a damned fool but also a damned liar’.

Amsterdam, 4 februari 1930
342

- - - Dan zeg ik Heldring, dat ik hem gaarne eens een persoonlijke vraag wilde
stellen: ‘de kans bestaat, al acht ik haar niet overmatig groot, dat na de vergadering
van de presidenten der centrale banken, mij plotseling de vraag gesteld wordt, of
ik de functie van general manager op mij wil nemen. Aan allen, die mij er over
spraken, heb ik gezegd, dat ik het alleen zou doen bij unanimiteit en aandrang van
alle kanten. Deed ik het, dan zou ik met Nederland geheel moeten breken. Het
koninklijk commissariaat van de bank zou ik moeten laten vallen en licht zou dit b.v.
aan Trip toevallen. Geen groot land achter mij hebbend, zou ik zeer zwak
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staan en na 3 jaar of wellicht eerder eruit kunnen zijn. Dubbel noodig is het dan te
343
weten, of men in Nederland een rentrant heeft’. Hierom vroeg ik hem, of er al wel
eens gesproken was over eventueele opvolging van Vissering en of hij misschien
uit anderen hoofde aanwijzingen had. Hij antwoordde, zeer verrast te zijn, dat het
general managerschap voor mij nog niet vast stond. Hij meende, dat dit het geval
was. De eventueele opvolging was nog nooit in de vergadering van commissarissen
besproken. De zaak was trouwens, zooals ik hem zelf al gezegd had, nog allerminst
acuut. Persoonlijk zou hij intusschen tegen een rooms-katholieke president veel
344
bezwaar hebben . Volkomen begreep hij, dat ik evenwel deze overwegingen veel
beteekenis bijmat.

Berlijn, 11 februari 1930
345

- - - Daarna met Schacht gepraat. Schacht is zeer vol van het general
managerschap van de BIS en zeer gedrukt vanwege de berichten, die hij in de
laatsten tijd ontvangen heeft. Hij vraagt mij, of hij nog op mij rekenen kan als
candidaat en schijnt te meenen, dat ik in Londen ben geweest. Ik zeg hem, dat dit
laatste niet het geval is en dat ik, wat een candidatuur voor het general
managerschap betreft, mij principieel niet kan binden en zeer zeker niet voor een
candidatuur van Duitsche kant. Wij praten hier nog langer over door. Schacht moet
met een positief voorstel komen, wil hij bezwaren tegen den candidatuur van
Quesnay kunnen opperen en ziet geen andere mogelijkheid dan mij. Ik zeg hem,
dat ik, vooral nu Fraser ook al vice-president van de bank wordt, de functie van
general manager nog minder aantrekkelijk vind. De functie zou een geheel breken
met Holland medebrengen en hiertoe zou ik niet dan zeer moeilijk kunnen besluiten.
Mocht McGarrah mij vragen uit naam van alle betrokken landen en in het bijzonder
Moreau er ook op aandringen, dan zou in de zaak een element van plicht komen,
dat ik naar behooren zou laten gelden. Mij binden kan ik echter in geen enkel opzicht.
Schacht acht het zeer wenselijk, dat ik zoo spoedig mogelijk eens in Londen ga
praten. Ik zeg hem, dat ik dit zeer zeker op eigen initiatief niet doe. Mocht echter de
heer Norman er prijs op stellen, dan ga ik natuurlijk gaarne naar Londen. In den
loop van den dag zie ik ook nog Dreyse en Vocke, die over de quaestie beginnen
en mij o.a. vertellen van een brief van Quesnay en telegrammen tussen Moreau en
Amerika. Schacht heeft mij deze niet laten zien en ik neem mij voor, den volgenden
dag naar hem toe te gaan en deze te vragen. Dan bezoek van oud-minister
346
Saemisch, die als president van het Rechnungshof voor het technische werk mijn
opvolger wordt. Ik vertel hem het een en ander en beloof hem, tijdig een nota te
zullen geven over de wijze, waarop de controle in de praktijk plaats vindt.
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's Avonds diner bij Kritzler in kleinen kring, alwaar Wassermann zich zeer scherp
over Schacht uitliet. Ook hierbij bleek mij, dat het feit, dat Schacht boudeerend
afgezien had van een Duitsch lid in de kleine commissie, hem buitengewoon kwalijk
347
genomen wordt . Gaat hij zoo door, dan zal hij zich moeten terugtrekken. Vocke
vertelt mij nog, dat hun eigenlijk doel, vooral gedurende de laatste maanden, was
348
geweest, mij als president te krijgen en dat hij wist, dat die gedachte ook bij
anderen sympathie had gevonden. De quaestie zou echter eerst aan de orde zijn
gekomen, indien geen geschikte Amerikaan te vinden zou zijn geweest. Dit
verklaarde ook Schacht's geslaagde pogingen om de positie van den general
manager naar beneden te drukken, waarvoor hij altijd Quesnay als de gevaarlijke
349
candidaat had gezien. - - - Dreyse komt later ook nog een oogenblik bij mij. Hijzelf
begint echter niet over de door Vocke gemoveerde quaestie en ik doe het ook niet,
aangezien ik haar niet belangrijk genoeg acht.
Wel komt het gesprek nog even op de persoonlijkheid van Schacht, waarbij ik
350
hem zeg, dat Schacht op mij altijd den indruk heeft gemaakt van een schaakspeler ,
die na een paar openende zetten plotseling zijn koningin midden tusschen de andere
partij zet. Hier in Duitschland is men daar altijd zoo van geschrokken, dat deze
methode succes gehad heeft. In Den Haag is echter de reactie geweest, dat
Reynolds en de anderen gezegd hebben: ‘Wel, die koningin kunnen wij nemen’, en
dit dan ook rustig gedaan hebben. De heele politiek van Frankrijk, uitsluitend gericht
op het inbrengen van Quesnay in de bank, was daarentegen een voorbeeld van
schitterend combinatiespel, waarbij de telegramwisseling tussen Moreau en J.P.
Morgan, die Schacht mij net meegegeven had, de inderdaad schitterende slotzetten
vormt. De lijn, die Moreau in deze telegrammen, die zeer uitvoerig waren, had
gevolgd, was deze. In het eerste telegram slaat Morgan voor, McGarrah te benoemen
tot president, mits hij als plaatsvervangend president Fraser kan medenemen, beide
351
op de bekende salarisbasis . Moreau antwoordt, dat hij tegen McGarrah geen
enkel bezwaar heeft, doch de noodzaak van Fraser niet inziet. Hij stelt voor, dat
Fraser tweede Amerikaansch lid wordt van den board, de functie krijgt van juridisch
adviseur, terwijl hij dan zoo nodig bij afwezigheid van McGarrah deze persoonlijk
vervangen kan. In dit telegram, dat schitterend gesteld was, stond verscholen ook
een alinea, waarin hij het general managerschap voor Quesnay opeischt. Het
antwoord van Morgan is, dat zij handhaven, dat Fraser niet juridisch adviseur moet
worden, maar een algemene positie moet hebben, erkennen en betreuren, dat het
beter is, dat zijn salaris niet uit Amerikaansche fondsen kan worden betaald, en er
op aandringen, dat Moreau in de positie van Fraser zal toestemmen. Hunnerzijds
hebben zij geen bezwaar tegen Quesnay, dien
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Owen Young en Morgan van het begin van de besprekingen in Parijs af als de
hiervoor geschikte man hebben aangezien. Moreau antwoordt, dat hij toegeeft, maar
bezwaar blijft hebben tegen een officieele positie van Fraser als vice-chairman,
omdat dit in Europa niet begrepen zou worden. Morgan stuurt een verheugd
persoonlijk telegram terug, gevolgd door een meer officieel telegram van adhaesie.
Verder had Schacht mij een persoonlijke brief van Quesnay gegeven, uit Bazel
geschreven, waarbij deze een beroep doet op Schacht's medewerking voor zijn
352
benoeming . Hij zegt erin, dat Moreau hem reeds thans beschouwt als niet meer
te behooren tot de staf van de Banque de France, dat hij zijn werk van
tusschenpersoon tusschen de centrale banken hoopt te kunnen voortzetten. Hij
zegt verder: ‘Rien ne peut se faire contre vous et rien ne sera fait contre vous’. Hij
appelleert aan Schacht's medewerking en belooft in zeer sterke bewoordingen
complete onpartijdigheid, erbij voegend, dat het zijn plan is aan Duitschland een
belangrijke vertegenwoordiging in de staf te geven en vraagt Schacht, welke
garanties hij nog meer zou wenschen. Het derde stuk was een brief, eveneens van
een paar dagen geleden, van Norman, waarin deze zijn satisfactie uitspreekt over
de besprekingen van Oostende en, wat de bank aangaat, meent, dat Fraser niet
vice-chairman van den board moet zijn, maar wel vice-president van de bank.
Moreau's opzet is natuurlijk, dat McGarrah ‘shall be steered only by Quesnay.’ Van
eenige adhaesie, die hij wel geeft ten opzichte van McGarrah en Fraser, bleek ten
opzichte van Quesnay niets.
Ik heb mij een groot deel van den dag onledig gehouden met het opstellen van
een paar ontwerpjes, zoowel voor den brief aan Quesnay als voor den brief aan
Norman. In de laatste moest ik helaas over mijzelf spreken, doch haalde aan, wat
Schacht in veel sterkere bewoordingen gezegd had. Hoofdzaak bij het opstellen
van den brief aan Quesnay was, dat er geen enkel woord tegen hem in vallen zou,
doch integendeel zijn medewerking gevraagd zou worden en alleen op principieele
gronden bezwaar zou worden gemaakt, terwijl het slot zou behooren te zijn, dat
Schacht een beroep doet op Quesnay zijn candidatuur terug te trekken. Ik breng
de brieven naar Schacht en vertel hem, wat in het bijzonder Sergent gezegd heeft
over zijn inzichten over de bekleeding van het general managerschap. Schacht leest
ze door en zegt, dat het precies is, wat hijzelf ook gedacht had. Bij Quesnay moest
er alleen nog in staan, dat hij dan maar afdelingschef moest worden of anders
plaatsvervanger van Moreau. Ik zeide hem, dat dat nu juist iets was, wat men aan
de Franschen moest overlaten.

Berlijn, 13 februari 1930
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ik zeer geïndigneerd ben: een scherpe en zeker niet verdiende aanval op Quesnay,
verbonden aan een aanbeveling van mij voor het general managerschap, die al
even mis was. Ik verdenk er Schacht van, hierin de hand te hebben gehad, vooral
omdat de bezwaren tegen Quesnay voor een deel die zijn, die hij altijd noemt.
Alvorens echter naar Schacht toe te gaan, wil ik eens met Gilbert spreken, hetgeen
's middags om 5 uur plaatsvindt. Ik ben bijna anderhalf uur bij Gilbert en heb nog
weinig zoo prettig met hem zitten praten. In zijn verhouding tot Schacht is geen
verandering gekomen, al is de scherpte van zijn uitlatingen, voordat ik naar Holland
355
ging, iets gesleten. - - Gilbert en ik komen dan op het bewuste artikel in het Tageblatt te spreken,
waarover Gilbert eveneens, wat Quesnay betreft, zeer geïndigneerd was. Ik zeide
hem, dat ik de meeste telegrammen, die in deze zaak tussen Moreau en Amerika
gewisseld zijn, gezien had, ook dat Owen Young en Morgan zich geheel met de
candidatuur van Quesnay hebben vereenigd. Schacht wil natuurlijk bij zijn oppositie
tegen Quesnay een alternatief kunnen aanbieden en vandaar zijn aandrang bij mij.
Ik leg Gilbert uit, waarom ik nooit candidaat geweest ben noch ben. Als mijn
landgenooten zie ik de fout met de BIS begaan als al meer dan 6 maanden
terugliggen. Het had een wezenlijk internationale bank moeten worden, wat het
thans niet is en ook Schacht is hieraan schuld. Alleen Addis heeft altijd in de goede
richting gewerkt, doch, naar ik den indruk had, ook bij Gilbert's landgenooten niet
voldoende steun gevonden, wat ik zeer betreurde. Aan den anderen kant kon ik mij
Schacht's oppositie tegen Quesnay wel eenigszins begrijpen. De vrees is, dat
McGarrah door Quesnay op sleeptouw zal worden genomen, terwijl het oordeel
over Quesnay niet bij iedereen hetzelfde is, zijn activiteit en intellectueele capaciteiten
natuurlijk uitgezonderd. Gilbert zegt, dat ook hij een groot verschil ziet tusschen
Moreau en Quesnay, welken laatsten hij veel minder reliable acht. Ik zeg hem, dat
ik dit woord niet had willen gebruiken, doch dat het overeenkomt met het oordeel
van vele anderen, waarbij ik evenwel ook tegen hem zeggen moet, dat de Angelsaks
licht dit intellectueel beweeglijke type niet geheel juist beoordeelt. Juist lijkt mij ook
356
Schacht's argument, dat Quesnay, voor wie de BIS natuurlijk slechts een overgang
is, bovendien door zijn toekomst gebonden zal zijn. Het is begrijpelijk, dat men van
Duitsche zijde bezwaar maakt tegen het feit, dat de reparatie, die tot nu toe in handen
was van een onafhankelijk Amerikaan, als hij was, zou overgaan in de handen van
de combinatie Quesnay-Frère, d.w.z. dus geheel in de Fransche taal zal worden
gevoerd, waarbij voor McGarrah zooveel vertaald zal worden, als noodig is, en dat,
terwijl Duitschland thans zoogenaamd op voet van gelijkheid in de bank zou worden
behandeld. Gilbert was hiervoor niet ontoegankelijk en vond overigens Frère
ridiculous. Niettemin had ik Schacht categorisch gezegd, dat ik ervoor bedankte,
door hem candidaat te worden gesteld en ik zet Gilbert uiteen, welke
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persoonlijke motieven hierbij nog een rol spelen. Gilbert's reactie was, dat er
desalniettemin toch een good chance zou zijn, dat ik het zou moeten aannemen.
Het was met hem net zoo gegaan. Hij had eerst bedankt en een week later waren
zij er met dusdanige urgentie op teruggekomen, dat hij het aanvaard had. Veel liever
zou hij hebben gezien, dat McGarrah het presidentschap niet aanvaard had. Het
zou beter geweest zijn, dat deze functie niet door een Amerikaan, maar door een
neutraal Europeaan werd vervuld. Ik reageerde hierop door hem te zeggen, dat,
alleen wanneer er een volkomen dead-lock was en McGarrah dringend aan mij
appelleerde, gesteund in de eerste plaats door de Franschen, de zaak voor mij
moeilijk zou worden, vooral wanneer men geen ander neutraal kon aanwijzen. Gilbert
zei, dat door Schacht's nalatigheid de positie wel moeilijk was geworden. Moreau
had zich in Parijs door de Duitschers laten overhalen, de leening van 200 millioen
357
$ op 300 millioen te verhoogen voor interne Duitsche belangen. Mocht Quesnay
niet genomen worden, dan zou hij op dit punt wel eens kunnen terugkomen.

Berlijn, 17 februari 1930
De laatste dagen over de quaestie van de BIS nadenkend, heb ik mij afgevraagd,
of er tenslotte niet een compromis oplossching mogelijk was. Quesnay heeft zooveel
steun, dat het misschien voor Duitschland verstandiger is, de zaak meer te drijven
in de richting van een evenwicht van macht dan wel van een uitschakeling van
Quesnay. In dat geval zou een oplossing gevonden kunnen worden door, nu Fraser
vermoedelijk vice-president wordt, nog een tweede vice-president te benoemen. Ik
heb een gesprek met Vocke, waarbij ik hem de gedachte voorleg. Hij acht haar zeer
verstandig. Ik ga daarna naar mijn kamer terug en vraag Schacht te spreken en stel
middelerwijl, om mijn gedachten precies te formuleren, het een en ander op papier.
Aan het eind van den middag ga ik naar Schacht. Hij zegt mij, dat hij het gevoel
heeft, dat de heele quaestie bezig is in een nieuwe phase te komen. Gilbert is
zaterdag uit eigen beweging naar buitenlandsche zaken toegestapt en heeft daar
de vraag gesteld, of de campagne tegen Quesnay uitsluitend een zaak van Schacht
was of niet. Curtius, ofschoon Schacht nog weinig goed gezind, heeft Gilbert op de
meest categorische wijze geantwoord, dat in dezen Schacht nog eerder tot toegeven
geneigd was dan anderen. Zoowel in bankierskringen alsook bij de regeering zou
men de benoeming van Quesnay funest achten en men kon zich niet anders
voorstellen, dan dat een dergelijke benoeming mogelijk zou zijn met overstemming
van de Duitsche stemmen. Gilbert gaf den indruk, deze vragen niet uit eigen
beweging te stellen. Dit alles versterkt Schacht zeer in zijn standpunt, dat deze
quaestie uitgevochten moet worden en toen ik hem zei, dat ik mij de
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mogelijkheid van een compromis gedacht had, was zijn eerste reactie:
‘Ausgeschlossen’. Ik zeide hem daarop, dat ik dit compromis niet als een alternatief
voorstelde, maar meende, dat men toch ook Duitscherzijds verplicht was, om,
wanneer Quesnay bij meerderheid van stemmen gekozen wordt, daarna zijn
medewerking en verbetering niet te onthouden. Schacht zeide daarop: ‘Ongetwijfeld,
maar dan moeten de voorstellen van den anderen kant komen en dat zullen zij dan
ook wel doen’. Ik zeide, dat dit zeer wel mogelijk was en dat ik met het oog daarop
hier toch wel wilde vertellen, wat ik mij voorstelde. Voornamelijk drukte ik erop, dat,
hoe meer ik over de zaak nadacht, hoe meer het mij toch onmogeljk scheen,
eventueel een functie te aanvaarden, waarbij ik bij afwezigheid van McGarrah
persoonlijk ondergeschikt zou zijn aan Fraser. Schacht kon zich dit volkomen
358
begrijpen en vond de gedachte, die ik hem uiteenzette, nog zoo gek niet. - - -

Berlijn, 18 februari 1930
Aan het eind van de vergadering vroeg Gilbert mij, hoe het nu precies stond met de
quaestie van het general managerschap. Ik ga nog een oogenblik met hem mee en
vertel hem, dat ik van Schacht den indruk heb, dat deze reden heeft om te gelooven,
dat zijn oppositie tegen Quesnay meer ondersteuning vindt, dan hij aanvankelijk
dacht. Ik zeg hem, dat ik er zelf ook nog eens over nagedacht had, doch Schacht
gezegd had, dat ik mij geen verloop van zaken denken kon, waarbij Quesnay's
candidatuur ongedaan kon worden gemaakt, zoodat het voor den opvolger, en
vooral voor mij, vrijwel onmogelijk zou zijn. Ik heb dit Schacht zeer categorisch
gezegd en voeg er ook tegenover Gilbert aan toe, dat het mij moeilijk zou zijn,
persoonlijk aansprakelijk te zijn aan Fraser. Ik vertelde hem van het denkbeeld om
langs anderen weg betere balanceering te krijgen, welk denkbeeld hij allerminst
verwierp. Ik zeide nog, dat een dergelijke positie mij zeker welgevallig zou zijn, doch
dat ik mij zeer goed begrijpen kon, indien Schacht aan een Duitscher de voorkeur
gaf, indien dit van den anderen kant geaccepteerd werd.

Berlijn, 19 februari 1930
Ik had reeds overlegd, of het niet goed zou zijn, zooals de zaken nu staan, Addis
mijn standpunt eens te gaan uiteenzetten. Ik ga naar Schacht, vertel hem, dat de
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat Vissering mij een dergelijke vraag zou stellen,
wat de beslissing voor mij nog moeilijker zou maken. Bovendien zie ik in de
subordinatie ten opzichte van Fraser hoe langer hoe grooter moeilijkheid. - -
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- Schacht juicht het gaan naar Londen zeer toe en vraagt mij, of ik hem in ieder
geval vrijdagmiddag mijn general impression telegrafeeren wil. Hij gaat zaterdag
360
361
naar Rome . - - -

Londen, 21 februari 1930
Om 1.30 uur bij Addis en met hem naar de Bank of England. Onder de lunch lang
met Norman gepraat. Ik zeg hem hetzelfde. Met Addis bespreken wij een zekeren
tijd de functie, die Fraser hebben moet. Norman vindt het niet zoo noodig, diens
positie scherp te definieeren en zegt, dat het misschien ook voldoende is hem
alternate van McGarrah te laten, een standpunt, dat bij zijn algemene neiging tot
ongedefinieerde posities als die van Niemeyer, Siepmann etc. bij de Bank of England
zelf, niet verwonderlijk is. Addis dringt er echter zeer op aan, dat vooral bij een
internationaal instituut de bevoegdheden en plichten scherp gedefinieerd moeten
zijn, waarvoor Norman niet ontoegankelijk is. Ik zet hem de gedachte uiteen van
meer vice-presidenten. Norman kon zich natuurlijk niet binden, zegt, dat ook hij
meent, dat het in het voordeel van de BIS zou zijn, indien er nog wat meer overleg
ware, doch herhaalt eenige malen, dat alles zal afhangen van McGarrah. Deze moet
het voorstel doen en hij, Norman, is bereid, welk voorstel hij doet, te ondersteunen.
Over de persoon van Quesnay is hij overigens wel gereserveerd. Ik vertel hem, dat
Schacht mij gevraagd had hem een telegram te sturen met mijn general impression,
waarop Norman zegt, dat het beste is hem te berichten, dat in Rome alleen
gesproken zal worden over McGarrah en Fraser, doch de benoeming van den
general manager geheel open zal worden gelaten. Het gesprek was buitengewoon
plezierig, al voelde ik opnieuw in Norman een zeker gebrek aan energie en
doortastendheid; een man, die de zaak eenigszins laat gaan en zich daarbij heeft
neergelegd. Van eenige neiging tot leadership bleek weinig, eerder van een zeekere
362
distancieering. - - -

Berlijn, 1 maart 1930
Schacht is terug en ik zie hem aan het eind van den morgen. Hij is in hooge mate
gedeprimeerd, naar mij blijkt niet zoo zeer wegens de resultaten van Rome, al zegt
hij, dat de anderen nog minder ruggegraat toonden tegenover Frankrijk, dan hij
dacht, dat zij hebben zouden, als wel op grond van de reactie in Amerika op zijn
telegram aan Owen Young. Het eerste telegram, dat door Owen Young gestuurd
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is een paar dagen, voordat ik naar Londen ging en dat Schacht mij toen liet lezen
- ik vergat het op te teekenen - behelsde in het wezen der zaak een excuus voor
het feit, dat Morgan en Young in hun telegrammen een voorkeur voor Quesnay
hadden uitgesproken. Hun voorkeur voor Quesnay werd niet herroepen, maar zij
wezen erop, dat zij tenslotte in de zaak niets te maken hadden, maar er geen
bezwaar in hadden gezien het te zeggen, omdat zij in Parijs steeds den indruk
364
hadden gehad, dat ook Schacht tegen Quesnay geen bezwaar had .
Schacht zei toenmaals naar aanleiding van dit telegram een paar woorden, die
mij dadelijk den indruk gaven, dat hij er veel meer in las, dan er in stond, nl. dat
Owen Young en Morgan zich ook verder eenigszins van de regeeling los maakten.
Het antwoord, dat Schacht op dit telegram gestuurd heeft, hetwelk vlak voor de
365
vergadering van Rome uitging , heeft hij mij niet laten lezen. Gilbert echter las mij
een telegram van Owen Young aan hem voor, waaruit bleek dat het telegram van
Schacht 9 punten behelsde, waarin hij onderscheid maakte tusschen het Youngplan
en de Haagsche protocollen; 8 hiervan waren, zooals Owen Young telegrafeerde,
bekend, het 9e was een categorische afwijzing van de sanctiebepalingen. Schacht
eindigde met de woorden: ‘Om al deze redenen ben ik en zal ik steeds blijven
volstrekt tegenstander van de definitieve regeling, zooals zij in de Haagsche
protocollen is neergelegd, en ik machtig u hiervan het gebruik te maken, dat gij
366
wilt’ . Wat Schacht hierop van Owen Young in antwoord gekregen heeft - ook
Gilbert wist het bij later informeeren niet - weet ik niet. Het ligt echter voor de hand,
dat Owen Young hem duidelijk gemaakt heeft, dat dit alles niet meer ter zake deed
en dat vermoedelijk gedaan heeft op een manier, die Schacht duidelijk maakte, dat
Owen Young hiermede niets meer te maken wilde hebben.
Dit alles doet Schacht met nadruk de mogelijkheid van zijn aftreden noemen. Ik
zeide hierop, dat mij dit alles toch ondenkbaar leek. Welke meening Schacht als
Reparationspolitiker hebben mag, in de phase, waarin het vraagstuk nu getreden
was, had hij als Reichsbankpräsident mede te werken. Ik moest toegeven, dat ook
in het buitenland velen het met zijn Reparationspolitik niet eens waren; wat hij als
Reichsbankpräsident had gedaan, ondervond echter overal ondersteuning en
waardeering en het zou dwaasheid zijn en niet in het belang van Duitschland, indien
hij om deze buiten het gebied van de Reichsbank liggende quaesties zijn functie
aan de Reichsbank opgaf. Zijn antwoord was: ‘Wat gij zegt, is precies hetzelfde,
wat Norman tegen mij gezegd heeft’, die er trouwens bijgevoegd had, dat de grootste
fout van Schacht geweest was, dat hij überhaupt naar Parijs was gegaan. Schacht
had Norman echter nadrukkelijk gezegd, dat dit alles geen ingeving van het oogenblik
was, doch een standpunt, waarover hij reeds zeer
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rijpelijk had nagedacht, wat Norman zoo somber had gemaakt, dat hij zelfs aan de
367
368
laatste maaltijd niet aanwezig was geweest. - - Van hetgeen Schacht mij gezegd had over eventueele plannen van afdanking,
was ik zoo geschrokken, dat ik tenslotte 's middags om 5 uur Dreyse heb opgebeld
en nog eens rustig met hem ben gaan praten. Het blijkt, dat Dreyse er ook zeer van
ontdaan is en er met Schacht op dezelfde wijze over gesproken heeft als ik. Aan
den anderen kant zegt hij, dat hij begrijpen kan, dat, indien Schacht inderdaad uit
zijn reparationspolitische Tätigkeit deze gevoelens en reserves overhoudt, het heel
moeilijk voor hem moet zijn, zich te voegen in de functie, waartoe zijn
369
bankpresidentschap hem nu wettelijk dwingt , zoodat in dat geval hij begrijpt, dat
Schacht over weggaan denkt. Waar het op aan komt is, hem het nachgrübeln over
wat gebeurd is, te ontnemen en hem terug te brengen tot zijn Bank-Tätigkeit.
Tenslotte is het de regeering zelf geweest, die door hem naar Parijs te sturen, hem
370
in de politiek heeft gebracht .
Dreyse bevestigt mij ook nog, dat de stemming voor Quesnay wel heel sterk is.
Zooals hij mij zeide, was Schacht er geheel van overtuigd, dat het beste compromis
zou zijn, naast een flink deel van Duitschers bij de lagere functies van de bank, mij
als vice-president van de bank te hebben. Schacht kon mij echter niet noemen en
zijn politiek moest zijn, zich tegen Quesnay te verzetten. Het compromis zou dan
van een ander, verreweg het liefst van McGarrah, moeten uitgaan. Hij zeide ook
nog, wat later ergens in een courantenbericht ook werd medegedeeld, dat van
Fransche zijde Duitschland aangeboden was, de Duitsche afdeelingschef
plaatsvervangend directeur-generaal te maken. Schacht had dit echter volstrekt
verworpen.

Berlijn, 3 maart 1930
's Middags ga ik nog eens een oogenblik met Gilbert praten, voornamelijk om te
zien, of ik het antwoordtelegram van Owen Young eens zou kunnen lezen. Gilbert
heeft het echter niet. Wij praten lang en zeer aangenaam over allerlei dingen, waarbij
ik van Schacht's uitingen van zaterdag jl. niet te veel vertel; tenslotte zal dit wel weer
overgaan. Wel vertel ik hem, dat ik van Schacht den indruk gekregen heb, dat
vermoedelijk de nieuwe bank niet voor 1 mei beginnen zal. Zijn antwoord was:
‘Waarom moet men aan het begin van de maand beginnen? Zou 15 april niet
371
evengoed mogelijk zijn’? Van McGarrah heeft hij niets meer gehoord. Morgan
was bij Gilbert en ik ga, voordat ik bij Gilbert binnen ga, nog een oogenblik met hem
mee, omdat hij daarna naar Schacht ging en iets wilde weten over Schacht's
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Van de conferentie te Rome.
Passages over gesprekken met Goedemans en Muller niet opgenomen.
Zie noot 328.
Vergelijk boven, 16 october 1928.
J.P. Morgan.
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attitude. Ik vertel hem, dat Schacht nogal gedeprimeerd is. We spreken echter
slechts 1 minuut en ik beloof hem, later nog eens te komen praten over het general
managerschap en alles, wat er mede samenhangt. Morgan overhandigt mij een
prachtige kist om sigaren voldoende vochtig te houden, waarvoor ik hem zeer
372
373
374
dankbaar ben. 's Avonds Ruth von Grimm en miss Kelly Haus Vaterland
vertoond.

Berlijn, 4 maart 1930
's Middags lang gesprek met Schacht in het genre van het laatste gesprek met
Gilbert. Hij had niets te doen en wij praatten over allerlei en nog wat. Hij geeft mij
te lezen een boekje over sociale verzekeringen, dat hem naar aanleiding van zijn
375
Bremer rede is toegestuurd en inderdaad belangrijk is. Verder spraken wij over
376
de komende vergaderingen en zijn gedachte is nu, de volgende vergadering
gecombineerd te houden voor maart en april. Hij vertelt mij verder, welke de vragen
zijn, die zich nog zullen voordoen en wat hij mij vertelt, geeft mij wel een duidelijker
inzicht in zijn eigen scherpe houding tegen het Haagsche protocol. Volgens hem
377
zal de zaak zoo gaan. Gesteld, dat er geen ministercrisis komt, en de Volkspartij
niet uit de regeering treedt, dan zal het Youngplan met geringe meerderheid worden
aangenomen. Daarna zal overeenkomstig de grondwet een voorstel worden gedaan,
378
de inwerkingtreding 2 maanden te verschuiven, waartoe de nationalen en de
kommunisten voldoende stemmen hebben. De meerderheid van den Rijksdag kan
dan de Dringlichkeit verklaren, waarna de rijkspresident vrij is, de wet dadelijk in
werking te doen treden. De rijkspresident kan echter ook een referendum
379
uitschrijven , wat in geval van opschorting ook door een aantal kiezers gevraagd
kan worden. Schacht meent, dat de beslissing voor den rijkspresident uitermate
380
moeilijk is . Zijn persoonlijke overtuiging is, dat bij de levensbelangen van het
Duitsche volk, die erbij betrokken zijn, een referendum juist zou zijn. Wordt het
Youngplan bij dit referendum verworpen, dan is er natuurlijk een
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Echtgenote van een Duits politicus.
Niet getraceerd.
Een zogenaamd ‘Kneipendorf’.
Niet getraceerd.
Van de Generalrat.
De dag tevoren, 3 maart, was een regeringscrisis onstaan doordat de Volkspartij, de DVP
van de ministers Curtius en Moldenhauer, erop tegen was de beter gesitueerden een fiscaal
offer te laten brengen, terwijl de Zentrum-leider Brüning zijn goedkeuring van het Youngplan
afhankelijk had gesteld van de uitvoering van bezuinigingen of belastingverhogingen. Zie
Vogelsang, Hermann Pünder, 29 vlg.
De DNVP van Hugenberg. Zie noot 279.
Voor de constitutionele aspecten, zie Eyck, Geschichte, 303.
De dag tevoren had Schacht Hindenburg bezocht en daarbij over zijn naderend aftreden
gesproken. Zie Vogt, Die Entstehung, 58; Schacht, 76 Jahre, 325 vlg.; Vogelsang, Hermann
Pünder, 39 vlg.
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zekere vertraging bij de opheffing van de bezetting van het Rijnland, zijn financieel
natuurlijk enkele moeilijkheden te overwinnen, zal er natuurlijk aanvankelijk veel
geschreeuw in de buitenlandsche kranten zijn, maar verwacht hij toch alles samen
genomen betere resultaten voor Duitschland. Het idee, dat er een nieuwe regeling
moet komen, heeft zoo diep wortel geschoten, dat nieuwe onderhandelingen
natuurlijk volgen zullen, waarvan het resultaat vermoedelijk beter zal zijn.
In hoeverre zich dit alles zoo zal afspelen, weet ik niet. Ik zeg hem, of het niet
beter is, de zaak thans aan te nemen. De moeilijkheden, waaronder het tot stand
gekomen is, hebben toch het vertrouwen in het Youngplan als definitieve oplossing
verminderd en deze winst voor Duitschland was een feit. Schacht daarentegen voelt
zeer veel voor een referendum en ik geloof, dat dit alles m.i. niet alleen de verklaring
is van zijn telegram aan Owen Young, doch ook zijn nog niet benoemen van de
381
Duitsche leden in den board van de nieuwe bank. - - -

Berlijn, 5 maart 1930
Vocke komt bij mij om over de aankoop van zijn schilderij te vertellen, waarna wij
nog een oogenblik spreken over Schacht's sombere plannen. Ik zeide hem, dat ik
er zaterdag erg van geschrokken was en er ook met Dreyse over gesproken had,
doch gisteren een beteren indruk gekregen had. Ook hij meende, dat deze stemming
wel over zou waaien. Wij praatten nog een oogenblik door over wat er gebeuren
moet, waarbij mij bleek, dat Vocke een volledig voorstander is van verwerping bij
referendum. Ik maakte ook uit zijn woorden op, dat Schacht heel wat meer
overleggingen heeft met politieke menschen, in het bijzonder met leden van de
382
Volkspartij , dan wel naar buiten blijkt. Schacht vertelde mij gisteren nog, dat
Morgan hem gezegd had, dat hij, welke bezwaren overigens ook tegenover hem
bestonden, in Amerika werd aangezien als de central banker van Europa, die in de
383
afgeloopen jaren de beste politiek gevoerd had . Een discontoverlaging ligt in de
lucht. Verder hebben wij heden de enkele papieren, die nog in de kamer in de
384
Luisenstrasse lagen, weggehaald, waarvan de meubelen naar Bazel gaan. - - -

Berlijn, 6 maart 1930
's Middags, voordat ik naar Holland ga, ben ik nog een oogenblik bij Dreyse gaan
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Passage over de zesdaagse van Berlijn niet opgenomen.
Zie noot 377.
Vergelijk ADAP, Serie B, XIV, 76, 176, noot 2. Zie boven, 16-17 januari en 1 maart 1930.
Passages over brieven van Bruins aan Norman en een diner bij Goldschmidt niet opgenomen.
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praten. Hij begon weder over Schacht's gezegdes inzake zijn aftreden en gaf mij
den indruk, de zaak toch nog zeer ernstig te nemen. Hij vroeg mij, of ik zelf nog
eens met Schacht wou spraken, waarop ik zei, dat ik dit graag zou doen, maar dat
morgen de Zentralausschusssitzung kwam, ikzelf over een paar uur naar Holland
ging en het liever daarom tot maandag a.s. wilde uitstellen, ook om Schacht niet
onnoodig lastig te vallen. Dreyse zeide, dat hij dit volkomen begrijpen kon. Zooals
hij mij een paar dagen later vertelde, wist hij op dat oogenblik nog in het geheel niet,
dat Schacht van plan was den volgenden dag aan de Zentralausschuss mede te
delen, dat hij zou aftreden. Dreyse heeft het eerst vernomen 's avonds, toen hij om
een uur of 7.30 nog een oogenblik bij Schacht kwam om over het communiqué
inzake de discontoverlaging te spreken. Schacht had hem gezegd: ‘En nu het
communiqué’. Dreyse: ‘Dat ligt voor u’. Schacht: ‘Ja, dat bedoel ik niet, maar het
communiqué over mijn aftreden’, waarop Dreyse de handen in de lucht geslagen
had, hem nog eens bezworen had, de zaak niet te überstürzen, daarna vlug had
moeten gaan om zich te kleeden voor een diner, doch afgesproken had, den
volgenden morgen met het heele Direktorium nog eens met Schacht te spreken.
Dit gesprek had den volgenden morgen inderdaad plaatsgevonden. Van alle kanten
was geprobeerd, Schacht van zijn denkbeeld af te brengen, doch hij was
onverzettelijk gebleven en had inderdaad in de vergadering van de Zentralausschuss
zijn demissie bekend gemaakt. Wat hij daar gezegd had, was geheel overeenkomstig
het schrijven, dat hij aan de leden van den Generalrat geschreven heeft en zijn
386
eerste plan was geweest, dit ook te publiceren . Hiervan is hij met moeite afgebracht
geworden. 's Avonds naar Holland gereisd.

Amsterdam, 7 maart 1930
's Morgens in Amsterdam aangekomen en naar de Nederlandsche Bank gegaan.
Ik vertel Vissering van mijn bezoek aan Londen en wij praten over allerhande dingen.
Hij maakt een moeden indruk en komt opnieuw terug op de quaestie van het
lidmaatschap van den board van de BIS. Hij ziet er zeer tegen op en vraagt mij, of
Nederland al gauw uitgenoodigd zal worden. Ik zeg hem, dat ik dat niet geloof,
omdat ik mij kan voorstellen, dat men alle uitnoodigingen aan de verdere landen
tegelijkertijd zal willen doen, waarvoor een uitvoerig onderzoek naar de quaestie
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Bij een tweede bezoek van Schacht aan Hindenburg op 6 maart verklaarde de laatste geen
beslissing te willen nemen over een eventueel referendum voordat de rijksdag het plan had
aangenomen. Ook verzocht Hindenburg Schacht voorlopig aan te blijven, c.q. hem bijtijds
over zijn ontslag te willen inlichten. Zie Maurer, Reichsfïnanzen, 112; Vogt, Die Entstehung,
58; Schacht, 76 Jahre, 327 vlg.
‘Solange Deutschland unter der über ihm schwebenden politischen Bedrohung lebe, werden
sein Zinsniveau und sein Kredit gleichermassen beeinträchtigt sein, und der unerlässliche
Zwang zur Stabilerhaltung der Reichsmark Kreditbeschränkung und Deflationskrisis
heraufbeschwören, die die deutsche Wirtschaft aufs schwerste bedrohen müssen’; Schacht
aan Bruins, 7 maart 1930, collectie Bruins, 160; Schacht, 76 Jahre, 327 vlg.
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van den gouden of gold exchange standard van die landen noodzakelijk zal zijn.
Ook met de directie over deze dingen gepraat en verder opnieuw verteld over mijn
bezoek aan Londen. De quaestie van een vice-presidentschap houd ik geheel op
den achtergrond.
Daarna naar Wassenaar, waar ik 's middags om 4 uur telefonisch bericht krijg
van Binnerts over Schacht's aftreden. Ik ga dadelijk met den nachttrein naar Berlijn
terug.

Berlijn, 8 maart 1930
's Morgens vroeg in Berlijn aangekomen. Ik vond in het hotel een telegram, waarbij
de Duitsche leden van den Generalrat de buitenlandsche leden verzoeken, zich
telegrafisch met de benoeming van Luther te willen vereenigen en daarna nog een
formeele zitting te houden. Dit schijnt mij niet juist en op de bank aangekomen ga
ik dadelijk naar Schacht toe. Schacht is zeer monter. Ik spreek mijn grote Bestürzung
uit over zijn besluit. Wij spreken er niet veel over. Hij zet nog eens in het kort uiteen,
waarom hij de verantwoordelijkheid voor de regeling van het Haagsche protocol
niet dragen kan en dus ook als bankpresident niet kan medewerken op de wijze,
waarop dit van den bankpresident verwacht mag worden. Er was onder deze
omstandigheden maar één uitweg. Rome had hem opnieuw doen zien, hoe
Duitschland weder definitief in de houding van de minderwaardige schuldenaar is
teruggebracht en dit was de laatste druppel geweest. Ik zeg hem, dat zijn besluit
alle respect verdient, die een dergelijk diep in het eigen leven ingrijpende daad
toekomt, doch dat ik het in het belang van Duitschland en in het belang van de
Reichsbank uitermate betreur. Van een terugkomen erop is geen sprake. Mocht
Schacht, wat enkelen meenen, gehoopt hebben, dat het hiertoe komen zou, dan is
de reactie in de dagbladen wel een geheel andere, dan hij wellicht verwacht had.
Ook hij verklaarde zich met Luther geheel einverstanden. Nog vertelt hij mij, dat zijn
vrouw hem dienzelfden morgen gevraagd had: ‘bist du jetzt restlos glücklich’? waarop
hij geantwoord had: ‘restlos glücklich ist der Mensch nie, aber ich fühle mich
ausserordentlich erleichtert, jetzt wo ich diese moralische Bürde los bin’.
Ik zette hem uiteen, waarom ik geloof, dat het regelmatiger zou zijn, een
vergadering van den Generalrat te houden, waarmee hij het geheel eens is. Wij
spreken af dinsdag a.s. 4 uur. Ik laat hem het telegram lezen van de Duitsche leden
aan de buitenlandsche leden. Zijn reactie was: ‘typisch Deutsch; het voornaamste
is gekwetste ijdelheid, dat de Generalrat het niet het eerst gehoord heeft’. Ik lees
387
dit telegram heel anders, doch zeg het niet . Ik zeg hem, dat ik de zaak verder met
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‘Sämtliche deutsche Mitglieder halten nach diesem Vorgehen es für unrichtig irgendwelche
Versuche zu machen Schacht von seinem Entschluss abzubringen nachdem seine im
Zentralausschuss gemachten Mitteilungen auch heuteabend in sämtlichen Zeitungen des Inund Auslandes als Tatsache wiedergegeben sind’; Hagen, Mendelssohn, Remshard, Urbig,
Wassermann ann Bruins, 7 maart 1930, 22 Uhr 40, collectie Bruins, 160.
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Mendelssohn bespreken zal. Hij dicteert een telegram, waarbij de leden worden
opgeroepen voor a.s. dinsdag 4 uur en geeft tegelijkertijd een bericht voor de pers.
Ik verlaat dan Schacht, zeer onder den indruk van het gebeurde. Aan het eind van
het gesprek kwam Dreyse binnen, waarna wij nog een oogenblik principieel op de
quaestie terugkomen. Schacht staat op en gaat weer door de kamer loopen en zegt
tegen ons: ‘Let op, heeren, de tijd zal nog komen, dat u de dag van gisteren als een
historische dag gaat zien’.
Ik ga daarna naar Mendelssohn en zet hem uiteen, wat ik met Schacht besproken
heb. Mendelssohn is er dadelijk voor en laat het argument van courtoisie zeer gelden,
zoodat ik met hem een telegram opstel aan de buitenlandsche leden, hetwelk ik
daarna op de bank weder aan Dreyse laat zien. Ik praat nog een oogenblik door
met Dreyse over het gebeurde. Dreyse ziet de noodzakelijkheid ervan in. De
psychische achtergrond is, dat Schacht zich nu eenmaal niet heeft kunnen losmaken
van het idee, dat hij ook na Parijs tegenover het Duitsche volk voor de gevolgde
reparatiepolitiek verantwoordelijk is. Ook na het memorandum, waarmee hij zich
388
feitelijk en publiekelijk van de regeering had losgemaakt , is hij deze
verantwoordelijkheid blijven voelen en deze heeft tenslotte de deur dicht gedaan.
389
Ik vroeg Dreyse, of niet politieke redenen hem dezen dag hebben doen kiezen.
Dreyse ontkent dit niet, doch maakt de algemeene opmerking, dat Schacht zich
dikwijls vergist in de mate, waarin hij bij anderen steun geniet. Dreyse heeft het hem
zoo dikwijls gezegd: ‘Wanneer zij tegenover u verzwijgen een vierde deel of de helft,
waarin zij het niet met u eens zijn, dan wil dit nog niet zeggen, dat zij het ten volle
met u eens zijn’. Dat Schacht eenigszins een misrekening gemaakt heeft, is ook
390
het gevoelen van vele anderen. - - Schacht komt nog even bij mij, omdat hij door Wassermann is opgebeld, die
blijkbaar van Mendelssohn bericht had gekregen, dat tot eenig misverstand had
geleid. Merkwaardigerwijze is Schacht vooral geïnteresseerd in de Van der Neer,
die wij van den wand halen en zeer nauwkeurig eenige minuten bij het raam bekijken.
Daarna naar Gilbert. Deze is evenals ik zeer onder den indruk van het geval. Dat
hij het met Schacht niet eens is, neemt niet weg, dat hij de zaak persoonlijk en
menschelijk zeer betreurt en met mij vreest, dat Schacht nog voor grote desillusies
zal komen te staan. Ik laat hem het ontwerp-telegram lezen en wij wijzigen nog
enkele woorden daarin. Gilbert is ook hoogelijk ingenomen met de benoeming van
Luther en vertelt, dat hij 's morgens hieromtrent door Quesnay en anderen uit

388
389

390

Namelijk het memorandum van 5 december 1929.
In het in noot 386 geciteerde schrijven deelde Schacht Bruins mede, dat hij aftrad ‘nachdem
nunmehr die Abstimmung im Reichstagsausschuss die Annahme der Haager Protokolle auch
im Reichstagsplenum kenntlich gemacht hat’, dat wil zeggen omdat het parlement het
Youngplan naar alle waarschijnlijkheid zou goedkeuren.
Passage over een gesprek met Crena de Iongh niet opgenomen.
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het buitenland is opgebeld. Daarna nog een oogenblik met Morgan en Jay over de
geschiedenis gesproken, terug naar de bank en de dringende telegrammen
verzonden tesamen voor een bedrag van RM 435,05.
Na de emoties van de dag blijf ik nog een oogenblik op de bank kranten lezen,
etc. Het geval wil mij niet uit den zin. Inderdaad zal Schacht, vrees ik, nog groote
moeilijkheden hebben. Het groote gevaar is, dat, actief als hij is, een ontwikkeling
391
als bij Ludendorff voor hem is weggelegd . Te hopen is, dat een goede actieve
bezigheid voor hem gevonden kan worden, doch in welke richting? Ik ben dikwijls
over de stemmingen, waarin ik Schacht aangetroffen heb, verbaasd geweest. Meestal
was hij omgekeerd, als men verwachten zou, ditmaal wel in zeer bijzondere mate,
wat, vrees ik, de komende depressies nog wel zoo sterk zullen maken. Eenige
suspicie, dat Schacht den datum gekozen heeft in verband met den oogenblikkelijken
392
politieken toestand , kan ik niet van mij afzetten. Dat hij zich evenwel in de publieke
reactie misrekend heeft, lijkt mij vrij zeker. Het is merkwaardig, hoe de kranten
dadelijk zijn afscheid als Tatsache genomen hebben en zich eigenlijk alleen
interesseren voor de vraag, wie zijn opvolger wordt.

Berlijn, 11 maart 1930
De groote dag!
Bachmann, die met de trein is aangekomen, is al vroeg op mijn kamer, zelfs al
vroeger dan ik. Ik zet hem uitvoerig uiteen, hoe de zaak gelopen is. Hij is even
bestürzt als ik en vraagt mij nog eens, of er geen mogelijkheid is, er bij Schacht op
terug te komen. Ik leg hem uit, waarom dit, zelfs al zou Schacht het willen, volslagen
onmogelijk is. In de openbaare mening is het onmiddellijk tot een volslagen fait
393
accompli geworden. - - - Bachmann gaat weg en ik ga nog even naar Dreyse, die
mij vertelt, dat de zaak tusschen Schacht en het Direktorium nog besproken zal
worden, maar praktisch in orde is. Ik zeg hem nog eens, dat ik niet weet, of de
oplossing van 2 april, de datum, die nu definitief gekozen is, wel juist is. Dreyse zegt
mij evenwel, dat het Direktorium hier zeer op staat en geeft mij vertrouwelijk als
reden op, dat men het billijk acht, Schacht nog een kwartaal meer uit te betalen. Op
mijn kamer teruggekeerd, komt al spoedig McGarrah, die maar betrekkelijk kort met
Schacht gesproken heeft. De quaestie van de datum had hij aangeroerd, doch
Schacht had hem verwezen naar het Direktorium. Ik licht hem in, wanneer Warburg
en Mendelssohn hem kunnen spreken. Tenslotte zeg ik hem, dat ik ook hem wilde
zeggen, dat men van Duitsche zijde alle recht mist, mij als
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Als mascotte van het conservatief-nationalistische verzet tegen de republiek had deze
voormalige chef-staf in 1923 deelgenomen aan de putsch van Hitler. Na conflicten met de
NSDAP hield Ludendorff zich onledig met het voeren van een eenzame publicistische strijd
tegen vrijmetselaars, joden, jezuïeten en marxisten, die hij en bloc verantwoordelijk stelde
voor de nederlaag van 1918.
Zie noot 389.
Passages over gesprekken met Bachmann en Dreyse over de BIB niet opgenomen.
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tegenkandidaat van Quesnay naar voren te brengen. Ik had dit Schacht meer dan
eens nadrukkelijk gezegd. McGarrah's reactie was, of Schacht niet vroeger eenig
recht gehad had om mij te noemen, waarop ik zeide, dat dit niet het geval was. Ik
beperkte mij hiertoe, maar had het gevoel, dat ik zoo mogelijk in de loop van deze
paar dagen hem nog eenigszins nader behoorde in te lichten.
Daarna op de bank koffie gedronken en om 2.30 uur bij Warburg. Ik zeg tegen
hem, dat ik, voordat hij McGarrah ziet, eens een oogenblik met hem wilde spreken,
niet om hem te verzoeken deze quaesties bij McGarrah aan de orde te stellen,
integendeel, maar om hem, die vermoedelijk de Duitsche bankier in den Bazeler
board zal worden, persoonlijk op de hoogte te stellen. Ik begin hem de gedachtegang
uiteen te zetten, die tot het vice-presidents-denkbeeld heeft geleid, doch al spoedig
interrumpeert hij mij en zegt, dat hij dit alles al van Gilbert gehoord had en het er
geheel mee eens was, een ervaring, die mij plezierig aandeed en mij bevestigde,
dat Gilbert deze zaak con amore ter hand genomen heeft. Wij spreken nog een
oogenblik door, waarbij Warburg met zekere trots vertelt, dat hij de oorzaak is van
de vlugge decisie van de Duitsche leden. De zaak was zoo geweest: 's morgens
had hij Moldenhauer gesproken, die van niets wist en hij zat rustig na de lunch in
394
de Tiergartenstrasse 2b , toen uit Hamburg opgebeld werd, dat even tevoren
Schacht de verklaring in de Zentralausschuss had afgelegd. Daarop had hij zich
dadelijk in verbinding gesteld met Mendelssohn en Wassermann. Mendelssohn was
tegenstribbelend, Wassermann en Urbig hadden zich dadelijk bij hem aangesloten.
Zij waren tesamen gekomen, hadden telefonisch Remshard in München en Hagen
in Monte Carlo bereikt. Hij had daarna het telegram aan de buitenlandsche leden
gedicteerd, waarna Mendelssohn en hij met het telegram in de hand naar den
395
rijkskanselier waren gegaan, van wien zij om 5 uur de toezegging van de
medewerking der regeering voor Luther verkregen hadden. Daarna waren zij beide
naar Dreyse gegaan, die ontzaggelijk geschrokken was, zich op het standpunt had
gesteld, dat dit zoo niet ging en dat in ieder geval, indien van de Duitsche leden een
telegram naar de vreemde leden ging, dit telegram eveneens door Schacht had
ondertekend moeten zijn. Zij hadden Dreyse echter verteld, dat dit niet in hun
voornemen lag, Schacht hierin te kennen, zoodat Dreyse onder protest zich erbij
396
moest neerleggen . De tekst van het telegram heeft Schacht eerst den volgenden
dag van mij gelezen. Warburg zei, dat het hem persoonlijk buitengemeen gespeten
had, maar dat, nu Schacht eenmaal zijn voornemen openbaar gemaakt had, ten
snelste in de opvolging behoorde te worden voorzien, terwijl, hoezeer hij Schacht
ook hoogachtte, deze bij de toenemende explosies, waaraan hij zich te buiten ging,
niet aan het hoofd der Reichsbank gehandhaafd kon worden.
Ik ga daarna met hem naar de Reichsbank, waar McGarrah reeds in mijn kamer
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Waar de Berlijnse vestiging van M.M. Warburg & Co. gevestigd was.
Zie noot 316.
Zie Warburg, Aufzeichnungen, 140 vlg.; Rosenbaum en Sherman, Warburg, 145.
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is. Het blijkt mij, dat beide liever buiten mijn aanwezigheid spreken, waarop ik mij
uit mijn kamer terugtrek. 3.45 uur vraagt Warburg mij, of Mendelssohn er al is, dien
ik uit de vergaderzaal ga halen. Wij spreken dan gezamenlijk nog een tiental minuten
397
over de quaestie van de termijn . Het is echter te kort om tot een resultaat te komen,
zoodat besloten wordt, dat gedurende de vergadering schorsing zal worden
gevraagd, opdat de leden deze quaestie buiten tegenwoordigheid van Schacht vrij
uit onder elkander kunnen bespreken. Van de vergadering heb ik in een brief aan
Addis bericht gegeven. Het was inderdaad te betreuren, dat de leden niet tevoren
hadden kunnen samenkomen, zoodat Schacht verzocht moest worden de
vergadering te verlaten. Hij moest hiervoor door een rij van journalisten en fotografen
heengaan, die hem pas 40 minuten later de vergaderzaal weder zagen binnentreden.
Schacht was ook bij zijn terugkomst ontzaggelijk geladen en zijn eerste woorden
waren: ‘Mijne heeren, ik stel voor, in de notulen op te nemen, dat de president 40
minuten lang de vergadering heeft moeten verlaten’. Ook verder was hij uitermate
scherp. Over de quaestie van een Duitsch lid in de kleine commissie deed zich nog
een incident voor. Een der leden liet zich ontvallen, dat men de indruk gekregen
had, dat Schacht een dergelijke benoeming had kunnen doen plaatsvinden doch
398
het niet gewenscht had . Schacht sommeerde daarna de leden een voor een te
zeggen, wie dit verhaal verteld had. Nog voor hij tot McGarrah genaderd was, zeide
deze, dat hij zich niet bewust was, het gedurende de afwezigheid van Schacht
gezegd te hebben, doch inderdaad uit verschillende gesprekken dezen indruk
gekregen had. Daarop zeide Bachmann, dat hij het gezegd had en hierbij slechts
gereproduceerd had, wat hij van Quesnay gehoord had. Toen hij de heeren de
eerste keer in Bazel ontmoet had, had hij dadelijk de vraag gesteld, waarom er geen
Duitscher bij was. Quesnay had toen gezegd, dat het Schacht aangeboden was,
doch dat deze geweigerd had, op dit denkbeeld in te gaan. Schacht verzocht
Bachmann, dit in het Engelsch te willen herhalen, wat Bachmann op zijn wijze deed,
waarop Schacht zeide, dat hij de heeren precies wilde uiteenzetten, hoe het gegaan
was, dat Addis twee leden had voorgesteld, waarbij Duitschland zich had neergelegd
en deze met algemeene stemmen benoemd waren, dat daarna Moreau Quesnay
had voorgesteld, dat Schacht zich hiertegen verzet had, waarna de benoeming van
Quesnay met stemonthouding van Duitsche zijde geschied was en dat de heeren
begrijpen zouden, dat, wanneer bij een dergelijke atmospheer van de vergadering
niet door den voorzitter of een ander het voorstel gedaan werd, ook nog een Duitsch
lid te benoemen, dit niet meer op de weg van de Duitsche leden lag, die zich op een
échec hadden moeten voorbereiden. Hij vroeg Vocke, of deze voorstelling van zaken
juist was, wat Vocke ten volle bevestigde. Van een aanbod was geen quaestie
geweest en Schacht stelde vast, dat hier dus een leugen van den
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heer Quesnay geconstateerd moest worden, waarnaast er nog velen zouden zijn
te voegen en hij gaf den heer McGarrah in overweging, bij komende benoemingen
hiermede rekening te houden.
Evenzeer sprong Schacht uit de band aan het eind van de vergadering, toen na
een paar vriendelijke woorden van McGarrah hij aan zijn antwoord toevoegde, dat
het hem volstrekt onbegrijpelijk was, hoe er in Duitschland verantwoordelijke
staatslieden en een nieuwe Reichsbankpräsident konden worden gevonden, die
bereid waren, het nieuwe plan te aanvaarden en er con amore aan mede te werken.
Hij voorspelde er niets dan ellende van. Alles zeer te betreuren Entgleisungen van
Schacht, die wellicht niet zouden voorgekomen zijn, indien hij niet de bewuste 40
minuten buiten de vergadering had moeten blijven. Een merkwaardig staal van
Schacht's optreden was ook weer, dat hij zich eerst categorisch verzette tegen een
vierde lid in de kleine commissie, zeide, dat hij stellig niet uit de organisatiecommissie
zoude treden en dat noch hij noch Vocke een voorstel in die richting zouden doen
en bij eventueel voorstel van anderen zich ertegen zouden verklaren, en geen 5
minuten later zich erbij neerlegde, dat de zaak aan McGarrah zou worden
overgelaten.
's Avonds gegeten bij von Stauss, alwaar natuurlijk de naam Schacht vele malen
gevallen is. Ik heb hem, zooals steeds, verdedigd, wat mij een warme handdruk van
baron von Richthofen bezorgde. Ook von Kardorff viel mij bij. Von Stauss zeide, dat
hij behoord had tot degenen, die uit alle macht gepoogd hadden, Schacht in de
vergadering van de Zentralausschuss van zijn denkbeeld terug te brengen.

Berlijn, 12 maart 1930
Dadelijk nadat ik op de bank ben gekomen, ga ik naar Schacht, die nog uitermate
ontdaan is over de pijnlijke behandeling, die hij den vorigen dag ondervonden had.
Ik achtte mij gerechtigd, hem precies te vertellen, wat er in zijn afwezigheid behandeld
was. Hij reageerde hierop primo, dat er geen enkele reden was, waarom hij er niet
bij geweest zou zijn, en secundo, dat, indien hij dadelijk de gewenschte inlichtingen
had kunnen geven, de vergadering veel korter had geduurd. Voor een deel is dit
zeker waar. Schacht is nog steeds goed gemutst. Over toekomstplannen spreken
wij niet. Ik roer het onderwerp niet aan. Daarna ga ik naar Dreyse. Wij bespreken
de gebeurtenissen van den vorigen dag. Hij lucht in het bijzonder zijn ergernis over
de handelwijze van de Duitsche bankiers in den Generalrat en is overtuigd, dat alles
moet worden gedaan om den Generalrat een ander karakter te geven. Uitsluitend
bankiers is van het begin af verkeerd geweest. De buitenlanders hebben hen binnen
de perken gehouden, in de toekomst zal het niet zoo kunnen blijven. Wij bespreken
nog uitvoerig het geval en den mensch Schacht, waarbij hij opnieuw aan zijn groot
gevoel van onbevredigdheid over het gebeurde uiting geeft. Een heel merkwaardige
uitlating noteer ik, nl. dat Schacht bij zijn gesprek
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met Hindenburg de eisch zou hebben gesteld, zijn standpunt in den vollen Rijksdag
399
te mogen uiteenzetten . Hindenburg had hem de volstrekte onmogelijkheid hiervan
uiteengezet en bovendien bereikt, dat hij niet reeds dadelijk een geharnaste
verklaring had openbaar gemaakt. Dan komt ook nog Vocke een oogenblik, waarbij
wij opnieuw over de quaestie van gedachten wisselen.
Ook uit enkele gesprekken met anderen in de bank zie ik, dat, al ziet men
Schacht's fouten, men zijn heengaan zeer betreurt. Inderdaad had hij tegenover het
personeel een zekere breedheid en loyaliteit van behandeling, was zeer vlug van
perceptie en toegankelijk voor andermans argumenten. Mijn ervaringen van de
vergaderingen van het Direktorium doen mij dit geheel beamen. Zijn
ontoegankelijkheid en zijn explosies zijn bijna steeds aan den dag getreden op
gebieden, die niet direct de Reichsbank raken.

Berlijn, 13 maart 1930
Even later belt Dreyse op, dat Luther graag eens met mij wilde spreken, waarna ik
naar Dreyse's kamer ga. Wij praten bijna anderhalf uur op heel aangename wijze.
Ik begin met hem te zeggen, dat ik hem gelukwensch, waarop Luther zegt, dat hij
niet weet, waarmee ik hem moet geluk wenschen. Hij zal nog moeilijkheden genoeg
hebben, waarop ik zeg, ‘Herr Präsident, ik heb altijd den indruk gehad, dat u behoort
tot degenen, die geluk gewenscht moeten worden, indien een zware taak op hun
400
schouders wordt gelegd’. - - - Dan komen wij te spreken op den general manager.
401
- - - Hij bleef echter zeer hardnekkig, wat mij op een oogenblik deed zeggen, dat
ik mij volkomen begrijpen kon, dat hij zijn positie niet opgaf voor het laatste
compromis, dat bovendien een voldoende vertegenwoordiging van Duitschland in
de verdere staff tot voorwaarde zou moeten hebben, doch dat ik meende, dat hij in
het belang van de toekomstige internationale samenwerking zou moeten toegeven.
Zijn antwoord was, men zal dit in Duitschland niet begrijpen: ‘De oppositie tegen
een Franschman en in het bijzonder tegen Quesnay is veel sterker, dan gij denkt’.
Ik drukte er nog eens op, dat het m.i. uitgesloten zou zijn, een competent neutraal
te vinden, die bereid zou zijn, onder overstemming van Frankrijk een dergelijke
positie te aanvaarden. Overstemming van Frankrijk zou de bank dood maken. ‘Een
overstemming van Duitschland’?, vroeg hij, waarop ik antwoordde: ‘Precies even
dood’. Ik verliet hem met het gevoel, dat heel veel belangen bij hem in de toekomst
veilig zullen zijn, dat zijn kennis geringer is, dan ik mij haar voorstelde, en dat hij
wat breedsprakig is. Het gesprek had belangrijk korter kunnen zijn zonder dat
essentialia verloren zouden zijn gegaan. Ik schat dien tijd, die hij sprak tegenover
die, dat ik sprak, als 3 of 4 tegen 1. Dreyse zweeg vrijwel voortdurend.
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Zie noten 380 en 385.
Passage over de internationale geldmarkten niet opgenomen.
Passage over McGarrah niet opgenomen.
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Berlijn, 2 april 1930
Afscheid van Schacht. Om 4 uur verzamelde zich het Direktorium, een groot aantal
leden van den Zentralausschuss en de Duitsche leden van den Generalrat en ik in
den Kaisersaal. Schacht zit tussen Luther en mij, tegenover hem zit Dreyse met
von Schwabach en Mendelssohn naast zich. Dreyse begint met een paar woorden,
leest daarbij den brief van Hindenburg voor, die Schacht juist voor de vergadering
402
in de avondbladen gelezen had , en geeft dan het woord aan von Schwabach, die
namens den Zentralausschuss spreekt; na hem komt Mendelssohn namens den
Generalrat. Beide danken hem voor zijn leiding. Von Schwabach voegt er eenige
lichte kritiek aan toe. Daarna komt Dreyse met een uitvoerige beschouwing over
Schacht's werkzaamheden aan den Reichsbank sinds 1923. Hij is zeer onder den
indruk en zegt herhaaldelijk zeer goede dingen. Schacht antwoordt voor de vuist.
Hij had gedurende de vorige spreekers eenige woorden op den achterkant van de
enveloppe van Hindenburg geschreven en bouwde hierop zijn rede op. Wat hij
zeide, heb ik uitvoeriger aan Addis bericht. Ook Schacht was aangedaan, en de
heele bijeenkomst, die bijna 2 uur duurde, droeg een droevig karakter. Zooals ik
Addis schreef, was Schacht geheel vrij van bitterheid en hij imponeerde alle
aanwezigen door het hooge standpunt, dat hij innam. Over het algemeen heb ik
hem de laatste dagen zeer ‘human’ gevonden.
Daarna nog een oogenblik naar het hotel Eden gegaan, alwaar afscheid genomen
van lady McFadyean.

Berlijn, 29 april 1930
Nog gingen wij 's ochtends een oogenblik naar de rijksdrukkerij om met mijn opvolger,
de oud-minister Saemisch, de controle op de bankbiljettendruk in werking te zien
en de overgave voor te bereiden. Hij is zeer minutieus en wel een weinig langdradig.
's Avonds allen, de controleurs uit de drukkerij incluis, ten eten gehad in Esplanade.

Berlijn, 1 mei 1930
Om 10.30 uur opnieuw vergadering van den Generalrat, waartoe den vorigen dag
op initiatief van Addis besloten was. Luther had slechts tijd tot 11 uur, waarom alles
reeds den vorigen dag was afgedaan. Alleen mijn rapport wordt nog aan de orde
gesteld, waaraan ik enkele woorden verbind. Ik begin met te zeggen, dat ik
aanvankelijk dadelijk gisteren aan het diner had willen antwoorden, doch dat ik na
de breede speech van Addis en zijn visie op de toekomst meende, mijn woorden
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van persoonlijken dank en terugblik beter te kunnen verbinden aan het laatste besluit
van den Generalrat nopens mijn arbeid. Dr. Luther had den vorigen dag gezegd,
dat het Dawesplan ook ten opzichte van de Reichsbank geweest was een mengsel
van vertrouwen en wantrouwen. Ik zeide, dat dit inderdaad het geval was, maar dat
altijd mijn indruk geweest was, dat de buitenlandsche leden van den Generalrat de
uitdrukking van het vertrouwen waren geweest en mijn controlewerkzaamheden die
van het wantrouwen. Ik zeide, dat ik hierom des te dankbaarder was voor de goede
samenwerking, die steeds in alle opzichten geheerst had. Ik kon niet ontkennen,
dat mijn functie gemakkelijker was geweest dan die van vele anderen, doordat ik
behoorde tot een land, dat geen enkel belang bij het reparatievraagstuk
vertegenwoordigde, zoodat de basis, waarop wij elkander van het begin af tegemoet
traden, steeds vanzelf een volkomen zuivere was geweest, maar dat ik niettemin
toch het Direktorium en allen in de Reichsbank zeer dankbaar was. Luther had den
403
vorigen dag ook nog over de kwantiteitstheorie gesproken. Ik wilde niet met hem
hierover in discussie treden, te minder waar mijn functie zelve in bedenkelijke mate
op de kwantiteitstheorie was opgebouwd geweest, maar ik zou er tegenover willen
stellen, de theorie, dat de kwaliteit van de leiding van een Notenbank zeker niet van
minder beteekenis is voor het ruilmiddel. Addis vroeg mij, het in het Engelsch te
willen vertalen, waaraan ik gaarne voldeed, voorzover het mij, waar alles
geïmproviseerd was, mogelijk was.
Daarna nog allerlei op de bank te doen gehad en om 1.30 uur als gast van Sergent
en Callens met Bachmann etc. in Bristol geluncht. Tegen 3 uur kwamen Addis met
lady Addis en Frau von Grimm ook aan het hotel, waarna wij in twee auto's naar
het park van Sanssouci gingen om daarna bij de Urbigs in Neubabelsberg thee te
404
drinken. 's Avonds Addis en C. naar Fidelio en ik naar Parijs. In den trein nog een
glas bier met Callens en Sergent gedronken, die ik den volgenden morgen op het
station Luik terug vond. Ook McGarrah die, evenals de beide anderen, naar Brussel
ging, was daar. Ik neem afscheid en daarna door naar Parijs.

Amsterdam, 5 mei 1930
's Morgens vergadering van commissarissen der Nederlandsche Bank, waarover
ik den minister bericht gaf. Ditmaal vond de vergadering plaats zonder aanwezigheid
van de directie. Na afloop met Vissering en Suermondt gaan lunchen, waarbij
Vissering weer geheel vervuld was van de bezwaren, waarvoor hij stond in verband
met het lidmaatschap van de board der BIS. Tot nu toe had ik mij ertoe bepaald,
hem precies de positie uiteen te zetten, erop aandringend, dat hij, althans
voorshands, deze positie zelve behoorde te nemen. Na de lunch wandelde ik alleen
met hem naar de bank terug en zeide hem toen, dat, mocht hij mij in dit verband
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noodig hebben, hij uiteraard op mij kon rekenen. Uit zijn reactie bleek, dat deze
gedachte hem niet nieuw was, doch dat hij voor alles eens poolshoogte nemen wil.
's Avonds bracht ik Suermondt nog telefonisch hiervan op de hoogte. Suermondt
zeide mij bij dezelfde gelegenheid, dat hij hoopte, mij toch op de een of andere
405
manier voor de Nederlandsch-Indische Handelsbank te kunnen krijgen .

Berlijn, 17 mei 1930
406

- - - Afscheidslunch in Esplanade van Gilbert aan het heele bureau en het
transfercommittee. Ik was het eenige verdere lid van den co-ordinating board. Gilbert
sprak enkele woorden, waarna Janssen een lange redevoering hield over Gilbert
407
en de staff. Daarna hield Colenutt een korte en zeer juiste redevoering, waarbij
hij Gilbert vertelde, dat de staff hem wilde geven een zilveren inktstand, zooals aan
408
aftredende lord chancellors in Engeland pleegt gegeven te worden. Jay had op
de een of andere manier een exemplaar, dat op tafel stond als voorbeeld. Het was
een heel mooi stuk: eenvoudige lijnen, met aan weerskanten een opslaande deksel,
voor pennen, inkt en zand. Daarna bedankte Gilbert met enkele hartelijke woorden.
Ik moest vroegtijdig weg om om 3.30 uur in de drukkerij te zijn, waar Saemisch
reeds was met alle anderen en waar overeenkomstig de voorbereidingen de overgave
van sleutels etc. plaatsvond, en het protocol in duplo werd ondertekend. Saemisch
sprak een paar woorden, waarna ik vrij langdurig hem in de eerste plaats bedankte
409
en dan Helmberger en Pirr bedankte voor de samenwerking . Ik noemde ook nog
Schott en zeide, dat zij behoorden tot de weinigen, die, maar dan ook terdege, de
aanwezigheid van de controleurs hadden gevoeld, het publiek daarentegen zoo
410
weinig, dat de stempel eenvoudig kon worden voortgezet . Ik dankte voor de
bereidwillige samenwerking, waarna Helmberger nog heel aardig sprak en ik tenslotte
op een punt met hem van meening verschilde, nl. dat het niet noodzakelijk onze
houding was geweest, die de samenwerking zoo aangenaam had gemaakt, doch
de keurige organisatie en controle van de rijksdrukkerij en dat wij allen Berlijn
verlieten onder den zeer sterken indruk van het buitengewoon goede apparaat, dat
411
hij leidt. - - -
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Zie boven, 27 maart 1929.
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Berlijn, 19 mei 1930
Vocke komt bij mij en vraagt, of ik met hem nog eens schilderijen wil gaan kijken.
Ik heb al een beetje suspicie en den volgenden dag blijkt mij, dat zij mij een schilderij
willen cadeau doen. Ik zie er dien dag en den volgenden dag verschillende bij hem
op zijn kamer, maar er is eigenlijk niets bij.

Berlijn, 20 mei 1930
Rapport klaar en verdere zaken afgedaan. De verhuizers zijn gekomen. Bode's werk
over de Hollandsche schilders van Binnerts en Repelius en een aardig plaatwerk
412
over Berlijn van de beide dames cadeau gekregen, waarvoor zeer dankbaar.

Berlijn, 21 mei 1930
Aangezien wij met de schilderijen niet opschoten, ben ik eens bij Worch gaan kijken,
die inderdaad een paar mooie zilveren stukken had. Ik suggereer dit aan Vocke en
het gevolg is, dat het Direktorium mij een prachtig pièce de milieu, terrien met schotel
van Amsterdamsch zilver, midden 18e eeuw, zal aanbieden. Verder een massa op
de bank nog te doen, boodschappen gedaan en met het Direktorium geluncht,
alwaar Luther een paar aardige woorden sprak, waarop ik even kort antwoordde.
Het was zeer gezellig. Bezoek van Goedemans, die afscheid kwam nemen. Dreyse
overhandigt mij een alleraardigst en mooi gebonden album met foto's van de
Reichsbank. Om 5 uur bezoek van Rowe-Dutton, die afscheid kwam nemen en
gaarne een introductie had bij Luther. Daarna naar Luther gegaan, die morgen naar
Parijs vertrekt en van wien ik nu ook afscheid genomen heb; ook hem fotografie
overhandigd.

Berlijn, 22 mei 1930
De laatste dag!
's Morgens nog verschillende inkoopen gedaan. Daarna op de kamer van Dreyse,
waar hij in het bijzijn van de andere directeuren mij het zilverstuk aanbood. Daarna
naar het gezantschap, alwaar nog zekeren tijd met Thorbecke en Wolff gepraat.
413
Beide zijn uiteraard vol van de handelspolitieke moelijkheden en Wolff toont mij
met trots zijn nota. Kaartje gebracht bij Jakob Goldschmidt, die op reis was,
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en bij Wassermann. Afscheid genomen van Urbig, dien ik een foto beloofde: heel
aardig. Daarna officieel bezoek eerst bij Reichsaussenminister Curtius en dan bij
Reichsfinanzminister Moldenhauer. Met beide zeer plezierig gesproken. Zij dankten
mij beide voor mijn onpartijdigheid en voor het vele, dat ik buiten mijn directe functie
gedaan had. Door dit alles - vooral Moldenhauer had mij door een lang gesprek
414
over de Reichsfinanzen en de moeilijkheden van de werkloosheidsverzekeringen
lang opgehouden - kwam ik eerst om 1.45 uur in het hotel, waar ik om 1.30 uur met
Van Stirum zou hebben geluncht. Deze was juist van plan weg te gaan. Het onweer
dreef echter gauw over en wij hebben zeer plezierig voor de laatste maal zitten
praten. Afscheid genomen in de Reichsbank en het rondbrengen van de kaartjes
geregeld.
's Avonds definitief naar Holland.
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III Overzicht van de besprekingen van Bruins, 5 september 1924-22
mei 1930.
De gecursiveerde gesprekken zijn in het bovenstaande opgenomen. Voor personalia
zie het register
Inventarisnummer 79

Londen

5 september 1924

Kindersley

positie van de
Reichsbankcommissaris

Londen

6 september 1924

Stamp

Schacht, de general
co-ordinating board en
Bruins' functie

Berlijn

11 september 1924 Schacht

positie van de
commissaris

Berlijn

11 september 1924 Young,
Dawes,
McFadyean,
Bates

idem

Berlijn

12 september 1924 Schott,
Guiness

wijze van controle van de
goudvoorraad

Berlijn

15 september 1924 Young,
organisatie van de
McFadyean, controle
Schott, 't Hooft

Amsterdam

29 september 1924 Binnerts,
Lieftinck, Ter
Haar, Loder,
Van
Beusekom,
Pont

sollicitanten secretariaat
van Bruins

Berlijn

2 october 1924

Denis,
Leverve,
Robertson

functie van de
verschillende
commissioners

Berlijn

2 october 1924

Kaufmann

controle
deviezenvoorraad

Berlijn

13 november 1924 von
renteverloop,
Mendelssohn handelshogescholen

Berlijn

14 november 1924 Urbig

Berlijn

17 november 1924 Salomonsohn algemene toestand,
rentestand, de brief van
Gilbert inzake de
recovery acts

algemene toestand,
kredietverlening aan
Duitsland
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Berlijn

19 november 1924 Melchior

algemene toestand,
kapitaalvorming,
Robaver, Müller & Co.

Berlijn

21 november 1924 Bosdari, von
Maltzan,
Friedländer

Nogara, houding van de
Duitsers

Berlijn

28 november 1924 Robbins,
mevr. von
Seeckt,
Sterrett

huurniveau, 26%-heffing

Berlijn

3 december 1924

Van Walré de beursspeculatie in
Bordes
Wenen
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von Seydlitz

agrarische kredieten

Berlijn

4 december 1924

Fürstenberg

algemene toestand

Berlijn

6 december 1924

Stallforth, Harris

transfervraagstuk

Ratjen

Schim van der Loeff

Reens

vleesexport

Wassermann

algemene toestand,
I.G. Farben, Ebert,
Marx

Berlijn

Berlijn

9 december 1924

10 december 1924 Gevers

sociale verzekeringen,
26%-kwestie

Urbig

buitenlandse
kredietverlening

De Vooys

belastingproblemen
Erkelenzmijnen,
mijnen in het
Ruhrgebied

Schacht, von
Mendelssohn,
Vocke

overname kosten van
de commissioners
1
door de Reichsbank

Berlijn

18 december 1924 Schacht

vervanging van Bruins
door een
vertegenwoordiger

Berlijn

19 december 1924 Houghton

Schacht, Duits
prijsniveau,
kredietverlening door
Amerikaanse banken

Amsterdam

22 december 1924 Van Lennep, Van ESB, Van Hengel,
Aalst, Tetrode,
Duitse banken in
Westerman Holstijn Amsterdam

Berlijn

2 januari 1925

Van der Mandele,
Wätjen

toestand in Nederland,
Kröller

Colijn

Stresemann, Engelse
volksaard

Frère

Duitse betaalkracht,
oprichting
informatiedienst,
Nederlands-Belgische
relaties

Berlijn

5 januari 1925

Rossi

Harriman, Robaver,
Kröller

Berlijn

7 januari 1925

von Glasenapp

beleid Reichsbank
voor 1924

Nederlandse historische bronnen 8

Berlijn

8 januari 1925

von Mecklenburg

Flores

Harris

goudproduktie

Mannheimer

Amerika, gebr. Barmat
diens rede, politieke
toestand

Berlijn

10 januari 1925

Schacht

Parijs

12 januari 1925

general
interne organisatie
co-ordinating board
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Parijs

14 januari 1925

bezoek aan de
Comédie
2
Française

Parijs

15 januari 1925

Logan, Niemeyer,
Gilbert

stabilisatie van de
Franse frank

Nogara

Chambre des
2
députés

bezoek aan de
Chambre

emotionaliteit van
het Franse volk

Meinesz

conflict Javasche
Bank-Nederlandsche
Bank

Berlijn

20 januari 1925

Plockmann, Stöhr

financiering van
Amerikaanse
weverijen in
Duitsland, onder
meer door de
Robaver

Berlijn

24 januari 1925

Cassel

de kredietrestrictie
en de rentestand

Berlijn

25 januari 1925

Cassel, Schacht,
von Glasenapp,
Kaufmann,
Wassermann

Aufwertungsvraagstuk,
vreemde saldi

Berlijn

26 januari 1925

Schacht

kredietrestrictie,
rentepolitiek,
Oostenrijk

Berlijn

31 januari 1925

Reisch

Oostenrijkse
nationale bank

Generalrat

discontoverhoging

Luther

Pruisische
staatsbank

Gevers

Bruins' vertrek uit
Rotterdam

Harriman, Rossi,
Van Deventer

algemene toestand

Gräfin Schlieffen
von Kühlmann

Duitse doortocht in
1914
Schlieffen-plan

Bonn

restrictie- en
discontopolitiek,
transfervraagstuk

Berlijn

Berlijn

4 februari 1925

10 februari 1925
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Berlijn

14 februari 1925

Gilbert, Fraser,
informatiedienst
Wigglesworth diner GCB,
bij Urbig, Albrecht transfervraagstuk
schandalen en hun
invloed op de
politiek

Berlijn

15 februari 1925

Kempner

Kostgeschäft in
Oostenrijk

Berlijn

16 februari 1925

Gilbert

26%-kwestie

Berlijn

18 februari 1925

transfercomité

deviezenvoorraad
Reichsbank,
aandelenemissie
idem

Den Haag

7 maart 1925

Snouck Hurgronje

Bruins' functie, het
rassenvraagstuk

Van Doorninck

commissie-Van
Vuuren,
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NUM-gelden
Londen

10 maart 1925

Kröller

Hope & Co.

Londen

11 maart 1925

Gregory

Engels disconto

Niemeyer,
toestand in Oostenrijk
Strakosh,
en Duitsland
Layton, Keynes
Londen

12 maart 1925

Layton

Deutsche Werft AG,
politieke inslag

Addis, Lubbock Duits disconto
Londen

13 maart 1925

Brand

toestand in Duitsland

Den Haag

14 maart 1925

Van Gijn

Oostenrijkse
bankpolitiek, Trip in
Indië

Amsterdam

14 maart 1925

Westerman
Holstijn,
Delprat

beleid van de
Reichsbank

Ter Meulen

Oostenrijk

Wibaut,
Heldring

Amsterdam als
financieel centrum

Delacroix

Nederlands-Belgische
relaties, verdrag van
Versailles

Addis

functie van Bruins en
andere commissioners

Berlijn

Berlijn

24 maart 1925

27 maart 1925

Wassermann, Duits valutabezit
Markus,
Gutmann
Schacht

transfervraagstuk,
Sachlieferungen

Berlijn

30 maart 1925

Patijn

commissie-Van Vuuren,
traktaat met België,
staatsmijnbedrijf

Berlijn

26 mei 1925

Gilbert

deviezenvoorraad van
de Reichsbank,
öffentliche Gelder

Berlijn

8 juni 1925

Gilbert

Stinnes-erfenis, situatie
in Duitsland en
Frankrijk, het gele
gevaar

Amsterdam

20 juni 1925

Heldring, Ter
Meulen,
Vissering

handelspolitieke
verhouding met
Duitsland
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Den Haag

21 juni 1925

Snouck
Hurgronje

idem

Brussel

25 juni 1925

Pirelli, Hautain, Belgische marken,
Van Zeeland verhouding van de
Belgische tot de Franse
frank
Wansink

ESB

Berlijn

2 juli 1925

Gilbert,
McGarrah

Duitse visaankoop in
Noorwegen

Amsterdam

7 juli 1925

Vissering,
Everwijn

Nederlands-Duitse
relaties, sollicitatie
Hirschfeld bij de
Javasche Bank
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Berlijn

13 juli 1925

Norman

Schacht, Bruins'
functie, McGarrah,
Gilbert,
deviezenvoorraad
centrale bank,
Krupp AG

Berlijn

14 juli 1925

Strong

algemene toestand,
Stinnes,
terugtrekking
buitenlandse
kredieten,
intergeallieerde
schulden

Berlijn

15 juli 1925

Stewart

Duitse statistiek

Schacht, Gevers,
von Siemens,
Thorbecke

Seehafenausnahmetarife

Berlijn

16 juli 1925

Norman

markenportefeuille
van de
Nederlansche
Bank, Nederlandse
verhouding tot
Duitsland

Berlijn

17 juli 1925

Norman

markenportefeuille
van de
Nederlandsche
Bank, gouden
standaard

Berlijn

17 juli 1925

Schacht

conflict met
Vissering

Den Haag

18 juli 1925

Stewart

bezoek aan het
CBS

Amsterdam

20 juli 1925

Vissering, Tetrode verslag
tenniswedstrijd,
conflict met
Schacht,
hypothecaire
kredieten

Den Haag

22 juli 1925

Beelaerts

spoorwegkwesties

Den Haag

22 juli 1925

Suermondt

kredieten aan
Duitsland

Amsterdam

23 juli 1925

Vissering

conflict met
Schacht,
hypothecaire
kredieten aan
Duitsland
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Berlijn

Berlijn

Berlijn

25 juli 1925

27 juli 1925

28 juli 1925

Ter Meulen

samenwerking van
de centrale banken

Schacht

relatie met de
Nederlandsche
Bank, kredieten aan
Duitsland, kredieten
aan Stinnes,
discontopolitiek

Gilbert

investment trusts

Melchior

markenportefeuille
DNB

Schacht

transferkwestie,
Duitse
deviezenpositie,
Belgische marken,
‘Ein Fetzen Papier’

Schacht, Fuchs,
Kaufmann

Duitse
deviezenvoorraad

Gilbert

öffentliche Gelder

Berlijn

29 juli 1925

Schacht

Stinnes-concern

Berlijn

30 juli 1925

D'Abernon

geldcirculatie in
Duitsland
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Berlijn

10 augustus 1925

Schacht

komst Vissering

Berlijn

11 augustus 1925

Vissering

onderhandelingen
met Schacht

Berlijn

12 augustus 1925

Schacht

onderhandelingen
met Vissering

Berlijn

13 augustus 1925

Schacht, Vissering onderhandelingen

Berlijn

14 augustus 1925

Vocke

Fuchs

Den Haag

2 september 1925

Van Karnebeek,
Snouck Hurgronje

Nederlands-Duitse
relaties

Amsterdam

3 september 1925

Van Doorninck

overheidsfinanciën

Vissering

onderhandelingen
met Schacht,
kredietverlening
aan Duitsland

Schacht

Stinnes, Krupp

Berlijn

4 september 1925

Berlijn

11 september 1925 Gilbert

renteverlaging

Berlijn

17 september 1925 Gilbert

Schacht

Berlijn

20 september 1925 Kaufmann, Mance, öffentliche Gelder
Gilbert

Berlijn

22 september 1925 Schacht, GCB

idem

Berlijn

24 september 1925 Schacht

idem

Delacroix

Berlijn

28 september 1925 Addis
Addis, Schacht

Belgische frank,
Belgisch
markenbezit
öffentliche Gelder
idem

Berlijn

29 september 1925 Gilbert, Addis

idem

Berlijn

2 october 1925

Schacht, Kreuter

Tredefina-krediet

Berlijn

2 october 1925

Schacht

buitenlandse
kredietverlening

Berlijn

3 oktober 1925

Thorbecke

Tredefina-krediet

Berlijn

5 october 1925

Gilbert

öffentliche Gelder,
reis van Schacht
naar de VS

Berlijn

22 october 1925

Gilbert

öffentliche Gelder

McFadyean

indexcijfers

Vocke, Kaufmann

Reichskreditgesellschaft,
Verkehrskreditbank

Berlijn

3

23 october 1925
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Berlijn

23 october 1925

Goldschmidt

duurtebestrijding

Berlijn

24 october 1925

Kaufmann

Schacht,
buitenlandse
kredietverlening

Berlijn

29 october 1925

Kaufmann

öffentliche Gelder,
gemeenteobligaties

Berlijn

28 november 1925 Schacht

Berlijn

30 november 1925 Schacht, Delacroix Belgisch
markenbezit,
Caillaux

4

diens verhouding
tot het kabinet,
herziening van het
Dawesplan
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Hindenburg

Nederlandse adel

Berlijn

15 december 1925 Schacht

landbouwkredieten,
öffentliche Gelder

Berlijn

28 januari 1926

Vocke, Schacht,
Sterrett, Morgan

herdisconto
rijksschatkistwissels

Berlijn

29 januari 1926

Schacht

idem,
Verkehrskreditbank

Berlijn

19 februari 1926

Schacht

Reinhold

Krakau

28 februari 1926

Beres

stabilisatie van de
zloty en sanering
van de begroting

Warschau

1 maart 1926

Przedziecki

niet nader
aangeduid

Karpinski, Mlynarski zloty, Bank Polski,
Schacht
Van Son
Warschau

2 maart 1926

Poolse economie

Karpinski, Mlynarski Pools bankwezen
Zdziechowski

ontwikkeling van de
zlotykoers

Berlijn

25 maart 1926

Schacht, Delacroix Belgisch
markenbezit

Rome

6 april 1926

Stringher

Duitse stabilisatie,
Banca d'Italia

Rome

7 april 1926

Volpi di Misurata

Duitsland,
Amerikaanse
kredieten

Berlijn

30 april 1926

Schacht

Norman, herziening
Dawesplan

Berlijn

5 mei 1926

Schacht

verhouding van het
Amsterdamse filiaal
van de Deutsche
Bank tot de
Nederlandsche Bank

Berlijn

6 mei 1926

Wassermann

idem

Parijs

10 mei 1926

Gilbert

wijziging bankwet

Parijs

18 mei 1926

Robineau

Duitse bankzaken,
stabilisatie Franse
frank

Barthou

Frankrijk, Schacht

Sergent

wijziging bankwet

Gilbert

idem
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Berlijn

Berlijn

21 mei 1926

25 mei 1926

Jay

Frankrijk, Duitsland

Strong

Schacht, verhouding
regering-parlement,
stabilisatie van de
zloty

Wassermann

Duits-Poolse relatie,
verhouding van de
Deutsche Bank tot
de DNB

Schacht, Morgan

wijziging bankwet,
relatie
Gilbert-Schacht

5

Schacht

idem

Nederlandse historische bronnen 8

186

Londen

25 mei 1926

Norman

Schacht, Frankrijk,
relatie
Schacht-Gilbert

Niemeyer

Schacht, bankwet

Berlijn

26 mei 1926

Schacht, Vocke,
Morgan

idem

Berlijn

26 mei 1926

Gilbert

wijziging bankwet

Berlijn

27 mei 1926

Gilbert

idem, herziening
Dawesplan,
stabilisatie van de
Belgische frank

Parijs

28 mei 1926

Fraser

wijziging bankwet

Armitage Smith

opvolging Gilbert

Addis, Generalrat

ontwerp-resolutie
Generalrat inzake
overtreding
dekkingsbepalingen

Schacht, Gilbert

idem

Schacht

diens reis naar
Londen, Pruisische
staatsbank

Addis

resolutie Generalrat

Bachmann

vergadering idem
diens verhouding
tot Schacht

Berlijn

Berlijn

31 mei 1926

1 juni 1926

Berlijn

2 juni 1926

Gilbert

Wassenaar

9-20 juli 1926

Vissering, Schacht conferentie
presidenten van
6
circulatiebanken

Inventarisnummer 80

Berlijn

30 juli 1926

Addis

Schacht, Engelse
treasury

Zürich

23 augustus 1926

Bachmann

vluchtkapitaal in
Zwitserland

Zürich

24 augustus 1926

Bachmann

Strong

Berlijn

30 augustus 1926

Schacht

diens bezoek aan
Nederland,
spoorwegkwesties,
Francqui, Reinhold,
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Norman,
dekkingsbepalingen
Berlijn

2 september 1926

Schacht

idem, België,
Frankrijk

Bootreis

begin september
1926

Van Dorp

Müller & Co.

Londen

8 september 1926

Norman

overtreding
dekkingsbepalingen

Strong

Frankrijk, België

7

8

Den Haag

15 september 1926 Van Stolk, Kröller

Müller & Co.,
graanaankopen
voor rekening van
de regering in 1914

Stuttgart

19 september 1926 -

bezienswaardigheden
aldaar
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Stuttgart

20 september 1926 -

idem

Stuttgart

21 september 1926 Schott

bezichtiging
Reichsbankfiliaal

Amsterdam

22 september 1926 Hofstede de Groot algemene toestand

Amsterdam

25 october 1926

Ter Meulen

België, Norman

Den Haag

1 november 1926

Snouck Hurgronje

honorarium
arbitrage,
besprekingen
Schacht-Delacroix
inzake Belgisch
markenbezit, Kröller

Amsterdam

2 november 1926

Suermondt

verdrag met België,
pensioenen bij de
DNB

Berlijn

11 november 1926 Schacht

Gilbert

herziening
Dawesplan,
buitenlandse
kredieten, België,
Bank of England
buitenlandse
kredieten, pasmunt
in Duitsland

Amsterdam

15 november 1926 Vissering

Kröller

Parijs

16 november 1926 Moreau, Rist,
Nogara, Armitage

stabilisatie van de
Franse frank

Smith
Ter Meulen
Parijs

Brussel

Berlijn

17 november 1926 Delacroix

Franse gelden in
Amsterdam
Schacht, Belgisch
markenbezit

Rist

consolidatie Franse
vlottende schuld,
stabilisatie van de
Belgische frank

Ter Meulen

Reichsbankgelden

19 november 1926 Callens

stabilisatie van de
Belgische frank

Van Zeeland

goudvoorraad van
de Reichsbank

Franck

Duitsland, België

22 november 1926 Schacht

Moreau, Franck
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Berlijn

23 november 1926 Schacht, Delacroix Duitse
spoorwegobligaties,
Verkehrskreditbank
GCB, Schacht,
Delacroix

vergadering over
idem

Berlijn

4 december 1926

Schacht

idem

Berlijn

9 december 1926

Van Blankenstein

Schacht

Berlijn

10 december 1926 Bousquet

sollicitatie

Berlijn

11 december 1926 Heldring, Schlitter

Duitse industrie

Parijs

28 januari 1927

Sergent, Moret

aflossing Franse
schuld in Nederland

Berlijn

10 februari 1927

Schacht, Delacroix Duitse de
viezenvoorraad,
surplusgelden
spoorwegen
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Berlijn

25 februari 1927

Schacht, Gilbert

öffentliche Gelder

Berlijn

1 maart 1927

Norman

Duitse schulden in
het buitenland,
transferkwestie

Berlijn

14 maart 1927

Brand, Snouck
Hurgronje

La Gro

Den Haag

15 maart 1927

Kan, Van Doorninck pensioenen bij de
DNB

Berlijn

18 maart 1927

GCB

Golddiskontbank

Berlijn

19 maart 1927

Schacht

idem

Berlijn

21 maart 1927

idem

idem

Berlijn

22 maart 1927

Schacht, Kahn

Amerikaanse
kredietverlening
aan Duitsland

Berlijn

27 maart 1927

Addis, Schacht,
Gilbert, McGarrah

Golddiskontbank

Berlijn

1 april 1927

10

Direktorium

idem

Berlijn

4 april 1927

10

Gilbert

idem

Popoff

algemene toestand

Schacht, Morgan

Polen

Schacht

effectenspeculatie,
transferkwestie

9

Berlijn

6 april 1927

Berlijn

9 mei 1927

Berlijn

18 mei 1927

Addis, Schacht

Golddiskontbank

Stockholm

1 juli 1927

Moll

Zweedse
circulatiebank

Kopenhagen

12 juli 1927

Cohn

Deense
circulatiebank

Parijs

18 juli 1927

Rist

conferentie van
bankpresidenten in
New York

Parijs

19 juli 1927

Moreau

beleid van Schacht

Berlijn

26 juli 1927

Schacht

goudvoorraad van
de Reichsbank,
Duitse buitenlandse
schuld

Berlijn

29 juli 1927

Gilbert

Normans brief

Berlijn

30 juli 1927

Sergent, Callens

idem

Berlijn

1 augustus 1927

Bachmann

idem

10

11

11
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Berlijn

1 augustus 1927

Gilbert, Jay

samenwerking van
de centrale banken

Amsterdam

10 augustus 1927

Delprat

pensioenen bij de
DNB

Amsterdam

10 augustus 1927

Vissering

Amsterdamse
discontomarkt

Ter Meulen

idem,
reportkredieten

12

12

Amsterdam

12 augustus 1927

Colijn

diens
ontevredenheid met
zijn huidige positie

Berlijn

17 augustus 1927

Schacht

akkoord met
Strong,
internationale
kredieten,
herziening van het
Dawesplan

Berlijn

18 augustus 1927

Schacht, Van
Limburg Stirum

Engeland
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Berlijn

19 augustus 1927

Gilbert

transfers, Duitse
spoorwegaandelen

Berlijn

19 augustus 1927

Direktorium

schulden aan het
buitenland

Berlijn

19 september 1927 Goldschmidt,
Winston, Van
Siemens

transfers, Duitse
spoorwegaandelen

Berlijn

21 september 1927 Köhler

herziening van het
Dawesplan, vertrek
van Gilbert

Berlijn

22 september 1927 Jay, Schacht

Pruisische
staatslening

Berlijn

23 september 1927 McGarrah

algemene toestand

Berlijn

28 september 1927 Schacht

Pruisische
staatslening

Berlijn

29 september 1927 Gilbert

idem

Wenen

9 october 1927

Reisch

Duitse
discontoverhoging

Berlijn

10 october 1927

Schacht

Pruisische
staatslening

Gilbert

diens brief aan de
rijkskanselier

Berlijn

13 october 1927

Crena de Iongh

Amsterdamse
discontomarkt

Berlijn

19 october 1927

Schacht, Morgan

verlaging
goudaankoopprijs,
benoeming
ambassadeur in
Washington,
deviezenpolitiek

Berlijn

21 october 1927

Schacht

idem,
goudaankoopprijs,
Robaver, Stolper

Gilbert

diens interventie
over de financiële
politiek, herziening
van het Dawesplan
algemene toestand

Berlijn

22 october 1927

Thorbecke

Berlijn

24 october 1927

Van Limburg Stirum idem

Berlijn

26 october 1927

Schacht

financiële politiek
en de
waarschuwingen
van Gilbert
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Berlijn

27 october 1927

Gilbert

idem,
deviezenpolitiek

Gilbert

idem, rijksdag,
Dreyse

Schacht

deviezenpolitiek

Berlijn

28 october 1927

Schacht

deviezenaankopen,
discontopolitiek en
handelsbalans, de
rijksdag

Berlijn

29 october 1927

Gilbert

diens memorandum
over de financiële
politiek, indiscretie
van Bruins

Van Limburg Stirum idem
Berlijn

Berlijn

31 october 1927

1 november 1927

Zeilinga

Javasche Bank

Köhler

indiscretie van
Bruins

Zeilinga

algemene toestand

Stresemann

indiscretie van
Bruins
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Berlijn

7 november 1927

Schacht, Gilbert

memorandum
Gilbert,
buitenlandse
kredieten

Hilferding, Schacht financiële politiek
Berlijn

8 november 1927

Van Limburg Stirum indiscretie van
Bruins

Berlijn

9 november 1927

Stevens, Thayer,
Schacht

Berlijn

11 november 1927 Morgan

Fürstenberg

Berlijn

19 november 1927 Gilbert

Schacht,
buitenlandse
kredieten

Berlijn

23 november 1927 Harriman, Thayer,
Rossi

idem

Berlijn

24 november 1927 Wiggin

Schacht, Gilbert

Berlijn

29 november 1927 Addis

memorandum en
rede van Schacht

Berlijn

30 november 1927 Addis

idem

Berlijn

7 december 1927

Schacht

rapport van Bruins

Berlijn

8 december 1927

Vocke, Dreyse,
Schacht

idem

Berlijn

9 december 1927

Gilbert

idem

Ter Meulen

Vissering

emissie
Reichsbankaandelen

Berlijn

10 december 1927 Gilbert

rapport van Bruins

Berlijn

11 december 1927 Andriesse

transferkwestie

Berlijn

12 december 1927 Van Limburg
Stirum, Kastl

financiële politiek

Nordhoff
Berlijn

13 december 1927 von Saher
Gilbert

Berlijn

14 december 1927 Schacht

rapport van Bruins
belasting op sigaren
diens rapport
idem

Inventarisnummer 81
Parijs

10 januari 1928

Schacht

reis Gilbert

Jay

herziening van het
Dawesplan

Wassermann

toekomst van de
Generalrat

Nederlandse historische bronnen 8

Parijs

13 januari 1928

Sergent

Golddiskontbank,
stabilisatie Franse
frank, herziening
Dawesplan

GCB, Delacroix,
Gilbert

Duitse
spoorwegaandelen

Berlijn

19 januari 1928

Schacht

herziening
Dawesplan

Parijs

26 januari 1928

Gilbert

idem

Berlijn

27 januari 1928

Goldschmidt

Duitse conjunctuur
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Berlijn

27 januari 1928

Fraser

inter-geallieerde
schulden

Berlijn

30 januari 1928

Schacht

Golddiskontbank,
Dawesplan

Addis

idem

Sergent, Callens

idem

Addis

Bank of England

Bachmann

Zwitsers goud in het
buitenland

Berlijn

13

31 januari 1928

Berlijn

2 februari 1928

Gilbert

herziening
Dawesplan

Berlijn

3 februari 1928

Leverve

öffentliche Gelder

Berlijn

4 februari 1928

Gilbert

idem

Berlijn

6 februari 1928

Dreyse

idem

Berlijn

7 februari 1928

Snouck Hurgronje

herziening
Dawesplan

Berlijn

8 februari 1928

Van Limburg
idem
Stirum, Thorbecke

Berlijn

9 februari 1928

Vocke

buitenlandse
kredieten

Dreyse, Bernhard

herziening
Dawesplan

Dreyse

buitenlandse
kredieten

Gilbert

idem, herziening
Dawesplan

Berlijn

10 februari 1928

Dreyse

buitenlandse
kredieten

Berlijn

9 mei 1928

Gilbert, Schacht

herziening
Dawesplan

Berlijn

23 mei 1928

Rowe-Dutton

Reichsbank

Berlijn

24 mei 1928

Popoff

Bulgarije

Fraser

herziening
Dawesplan,
personalia

Berlijn

7 juni 1928

Gilbert

herziening
Dawesplan

Londen

11 juni 1928

Siepmann

idem

Norman

diens gezondheid

Poliakoff

Duitsland

Londen

13 juni 1928
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Van Swinderen

karakteristiek

Keynes

herziening van het
Dawesplan

Lohmann

bezoek
honderennen

Londen

5 juli 1928

Colenutt

salaris beambten
van de
reparatiecommissie

Berlijn

6 juli 1928

Leverve, Nogara

spoorwegkwesties,
Gilbert

Keulen

9 september 1928

Bankiertag

beschrijving

Zürich

14 september 1928 Somary

herziening van het
Dawesplan

Berlijn

19 september 1928 Andreades

diversen

Berlijn

20 september 1928 Nogara, Leverve,
Schacht

herziening van het
Dawesplan

Berlijn

26 september 1928 McGarrah

idem, New Yorkse
beurs
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Berlijn

27 september 1928 Gilbert

herziening van het
Dawesplan,
commissie van
experts

Berlijn

29 september 1928 Generalrat

herverkiezing
Schacht en Bruins

Berlijn

30 september 1928 -

bezoek aan
Dresden

Berlijn

1 october 1928

Wassermann

commissie van
experts

Berlijn

16 october 1928

Schacht

idem

Berlijn

17 october 1928

McFadyean

Gilbert

Melchior

transfervraagstuk

Gilbert

herzieningsconferentie

GCB

Gilberts reis

Schacht

herziening van het
Dawesplan

Patijn

idem

Janssen

België en de
herziening

Morgan, Jay

de herziening

Schacht

idem, Poincaré,
Gilbert

Berlijn

Berlijn

Berlijn

24 october 1928

25 october 1928

1 november 1928

Van Limburg Stirum idem

Berlijn

9 november 1928

Berlijn

10 november 1928 Gilbert

nieuw te bepalen
annuïteit

Berlijn

13 november 1928 Schacht

idem, Gilbert

Berlijn

15 november 1928 Gilbert

idem, Schacht

McFadyean

idem

Berlijn

16 november 1928 Schacht

idem

Berlijn

22 november 1928 Popitz

begroting van het
rijk

Berlijn

24 november 1928 Dreyse

Schacht

Schäffer

Rusland

Berlijn

25 november 1928 Heldring

NHM

Berlijn

26 november 1928 Mowrer

Schacht

Berlijn

26 november 1928 Van Limburg
Stirum, Schacht,

herziening
Dawesplan
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Heldring, Schlitter,
Gilbert
Berlijn

1 december 1928

Sergent, Callens

artikel over Schacht
in de Weltbühne

Bachmann

herziening
Dawesplan
idem, Schacht

Berlijn

3 december 1928

Addis

Berlijn

4 december 1928

Van Limburg Stirum Stresemann,
Schacht
Schacht

herziening
Dawesplan

Berlijn

6 december 1928

von Raumer

idem, bezoek
helderziende

Berlijn

7 december 1928

Schacht, Gilbert

idem

Berlijn

8 december 1928

Heck

spoorwegkwesties

Berlijn

11 december 1928 Schacht, Morgan

rapport Bruins,
herziening
Dawesplan
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Dreyse

rapport Bruins

Berlijn

12 december 1928 Morgan, Poole

Schacht

Berlijn

13 december 1928 Gilbert

herziening
Dawesplan

Morgan

Berlijn

14 december 1928 Schacht, Vocke

publikatie van
goudaankoop door
de Reichsbank
herziening
Dawesplan

Norris

Schachts
pessimisme

Urbig

breuk in de
transfers

Berlijn

15 december 1928 Thorbecke

Schacht

Berlijn

16 december 1928 Hilferding

herziening
Dawesplan

Turkse gezant
Berlijn

Kemal Mustafa
Pasja

17 december 1928 Van Limburg Stirum Bismarck
GCB, Gilbert

Gilberts rapport

Schacht

de commissie van
experts

Gilbert

Schacht

Delft

18 december 1928 vergadering
commissarissen

verslag over de
Nederlandsche
Gist- en
Spiritusfabriek

Wassenaar

20 december 1928 toneelvoorstelling
van zoon Dirk

Den Haag

20 december 1928 Snouck Hurgronje, kanalenkwestie met
Suermondt
België

Inventarisnummer 82
Amsterdam

2 januari 1929

Ter Meulen

commissie van
experts,
internationaal
prijsniveau

Den Haag

4 januari 1929

Van Doorninck

minister De Geer,
uitbreiding van de
macht van de
thesaurie
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Rotterdam

4 januari 1929

Mees

expedities in het
Karakorumgebied

Den Haag

5 januari 1929

Van Karnebeek

Stresemann,
Bruins' rapport,
diens vertrek uit
Rotterdam

Zech

Bruins' rapport

Van Slooten

arbitrage Kroatische
banktegoeden

Den Haag

6 januari 1929

verjaardag van
zoon Dirk

Berlijn

8 januari 1929

McFadyean

conferentie van
Parijs

Jay

nieuwe
reparatiesom

Nogara

Italiaans standpunt
in deze

Morgan

diens verhouding
tot Schacht
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Berlijn

9 januari 1929

Leverve

sanering
Roemeense
spoorwegen

Schacht

conferentie van
Parijs

Morgan

diens conflict met
Schacht
diens gezondheid

Berlijn

10 januari 1929

Stresemann

Berlijn

14 januari 1929

Morgan, Bergmaan komst J.P. Morgan

Berlijn

15 januari 1929

Van Limburg Stirum Beelaerts, Colijn
Hoetsch, Frère

conferentie van
Parijs

Berlijn

16 januari 1929

Jay

idem

Berlijn

17 januari 1929

Vocke

Bruins' rapport

Berlijn

18 januari 1929

Schacht

conferentie van
Parijs

von Siemens

skitochten

Schacht

Gilbert

Jay

Schacht

Fürstenberg

J.P. Morgan

mrs. Morgan

Schacht

Berlijn

19 januari 1929

Berlijn

20 januari 1929

Patijn

industriebank

Amsterdam

22 januari 1929

Vissering

Norman, Turkije

Ter Meulen

nieuwe annuïteit,
Warburg

Van Doorninck

belegging
rijksgelden,
inkomen Vissering

Ter Meulen

Roemeense
spoorwegen

Sterrett

Reichsbahn

Morgan

Schacht

Schacht

Gilbert, indiscretie
Callens

Morgan

Schacht en Gilbert

von Mendelssohn

indiscretie Callens

Schacht

Gilbert

Hoetsch

Amerikaanse
kredietverlening

Delft

Berlijn

Berlijn

Berlijn

23 januari 1929

25 januari 1929

26 januari 1929

27 januari 1929
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Berlijn

28 januari 1929

Morgan

diens verhouding
tot Schacht

idem

idem

Schacht, Dreyse

Morgan

Vocke

conferentie van
Parijs

Berlijn

29 januari 1929

Wassermann

toekomstige positie
Generalrat

Berlijn

30 januari 1929

Morgan

Schacht te Parijs,
Duitse betaalkracht,
Melchior

Hilferding

Parijse commissie,
Melchior

Callens,

diens indiscretie

Berlijn

31 januari 1929
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Generalrat, Schacht
Addis

idem, nieuwe annuïteit

Sergent

Franse
couponbelasting

Berlijn

1 februari 1929

Frau Hilferding

conferentie van Parijs

Berlijn

2 februari 1929

Feltrinelli

ongeluk van diens
vrouw

Dreyse

Dillon, Read & Co.

Berlijn

3 februari 1929

Addis

conferentie van Parijs

Berlijn

4 februari 1929

Schacht

idem

Berlijn

5 februari 1929

Dreyse

Nederlands-Duits
instituut

Frère

indiscretie Callens

Hilferding

conferentie van Parijs

Goedemans

intrekking
buitenlandse kredieten

Berlijn

6 februari 1929

Berlijn

7 februari 1929

Schacht

voorbereiding
conferentie

Londen

15 februari 1929

-

beschrijving
bezienswaardigheden

Siepmann

tantièmestelsel bij de
DNB, disconto
Reichsbankwissels bij
de Bank of England

Amsterdam

19 februari 1929

Heldring

diens conflict met Van
Dillen

Wassenaar

20 februari 1929

-

schaatstocht met zoon
Jan

Berlijn

28 februari 1929

Dreyse

conferentie van Parijs

Berlijn

2 maart 1929

De Vries

schilderij van Van
Goijen

Berlijn

4 maart 1929

Gilbert

conferentie van Parijs

Berlijn

5 maart 1929

Karpinski

goudaankoop Bank
Polski van de
Reichsbank

Hilferding

wijnavond

Berlijn

7 maart 1929

Gilbert

rapport over de op te
richten reparatiebank

Berlijn

8 maart 1929

Dreyse, Gilbert

idem
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Berlijn

Berlijn

11 maart 1929

12 maart 1929

Snouck Hurgronje

onthullingen in het
Utrechts Dagblad over
een Belgisch-Franse
militaire conventie

Van Doorninck

De Geer

Dreyse, Schacht

conferentie van Parijs

Goedemans

vrees voor Duits
staatsbankroet

von Kardorff

pleidooi voor een
dictatuur

Berlijn

13 maart 1929

Dreyse

conferentie van Parijs

Berlijn

14 maart 1929

Volz

koopt een Van Ostade
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Berlijn

15 maart 1929

Van Limburg Stirum onthullingen
Utrechts Dagblad
Wassermann

Bruins' functie aan
de nieuwe
reparatiebank

Berlijn

16 maart 1929

Friedländer

schilderij van De
Brosson

Berlijn

18 maart 1929

Vocke

Schachts' optreden
te Parijs

McGarrah

reparatiebank,
discontopolitiek,
Federal Reserve
Board

Berlijn

19 maart 1929

Dreyse

nieuwe
reparatiebank,
deviezenverliezen
van de Reichsbank

Berlijn

20 maart 1929

Jay

taken nieuwe bank

McGarrah

algemene toestand,
bankplannen,
houding Federal
Reserve Board
dienaangaande

Berlijn

23 maart 1929

Schacht, Warburg, conferentie van
Addis, Callens,
Parijs, de
Sergent, Bachmann reparatiebank, haar
vestigingsplaats, de
nieuwe annuïteiten

Wassenaar

25 maart 1929

Beelaerts

idem

Amsterdam

27 maart 1929

Vissering

idem

Rotterdam

27 maart 1929

Suermondt

nieuwe functie voor
Bruins

Wassenaar

3 april 1929

Van Doorninck

positie generale
thesaurie

Amsterdam

3 april 1929

Ter Meulen

conferentie van
Parijs, opvolging
Vissering

Den Haag

6 april 1929

François

functie van
controleur van de
Volkenbond bij het
settlement van de
Griekse
vluchtelingen
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Den Haag

8 april 1929

Enthoven

kredieten aan
Duitse
tabakshandelaars,
opvolging van
Everwijn

Amsterdam

11 april 1929

Suermondt, Dunlop bezoek aan de
NederlandschIndische
Handelsbank

Delft

12 april 1929

-

vergadering van
commissarissen
van de
Nederlandsche
Gist- en
Spiritusfabriek

Berlijn

16 april 1929

Dreyse

conferentie van
Parijs,
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indiscretie Repelius
inzake goud- en
deviezenverliezen
Rosenthal

toont een Adr. van der
Velde

McFadyean

functie bij de nieuwe bank

Leverve

start nieuwe bank

Berlijn

17 april 1929

Mance,
Nogara

Turkije

Berlijn

19 april 1929

Norris

reacties van de beurs en
geldmarkt op de breuk in
Parijs

Fuchs

deviezenafgifte van de
Reichsbank

Dreyse

ultimobetalingen van het
rijk

Jay

reacties in Berlijn op de
breuk in Parijs

Dreyse

kaspositie van het rijk,
tactiek van Schacht in
Parijs

Berlijn

20 april 1929

Berlijn

24 april 1929

Dreyse

kaspositie, goudverkopen,
discontopolitiek

Frankfurt

24 april 1929

-

bezoek Adlerwerke en
Hoechst

Neumeister

onthullingen Utrechts
Dagblad

Berlijn

Berlijn

Berlijn

28 april 1929

29 april 1929

30 april 1929

Goldschmidt, conferentie van Parijs
Dreyse,
Bernhard,
Popoff
Dreyse

deviezenverliezen,
intrekking Franse
kredieten

Berger

conferentie van Parijs

Poole

reactie Auswärtige Amt op
Schachts optreden,
Gilbert, Hoover

Schacht

idem, Quesnay, Gilbert

Addis

houding van Schacht

Callens,
Sergent,

idem van de Banque de
France
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Feltrinelli,
Bachmann
Gilbert, Addis wrok jegens Schacht
Berlijn

Amsterdam

1 mei 1929

2 mei 1929

Addis

verslag vergadering
Generalrat

GCB

veranderende houding
Schacht

Vissering

goudzendingen naar
Londen
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idem, Suermondt

commissie voor de
nikkelen rijksdaalder

Amsterdam

6 mei 1929

Van Doorninck, Van vergadering van
Brink
deze commissie

Berlijn

10 mei 1929

Dreyse

goudverliezen,
verzoek om remise
van de transfers,
kaspositie van het
rijk

Jay

remise transfers

Anderson

beurs te New York

Berlijn

11 mei 1929

Siepmann

kredieten van
centrale banken aan
de Reichsbank,
goudaankopen door
de Bank of England

Berlijn

12 mei 1929

Gutmann,
Wassermann

beleid Dreyse tijdens
de jongste crisis

Berlijn

14 mei 1929

Van Limburg Stirum relatie met België
Leverve

toekomstige controle
spoorweg

Friday

effectenbeurs van
New York

Anderson

nieuwe
reparatiebank
remise transfers,
Parijse conferentie,
nieuwe bank, begin
controle
deviezenvoorraad

Berlijn

16 mei 1929

Dreyse

Amsterdam

21 mei 1929

Vissering, Tetrode vestigingsplaats van
de bank, functie
Bruins daaraan

Scheveningen

26 mei 1929

Jay

conferentie van
Parijs

Berlijn

27 mei 1929

Gilbert

diens wrok jegens
Schacht,
deviezenpolitiek van
de Reichsbank

Berlijn

28 mei 1929

Dreyse

transfers van Gilbert,
financiële politiek

Berlijn

29 mei 1929

Fuchs

controle
deviezenvoorraad
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30 mei 1929

Mowrer

positie Young in
Parijs

Jay

resultaten in Parijs,
deviezenaankoop

mrs. Morgan

reactie FRS op de
nieuwe bank

Berlijn

1 juni 1929

Dreyse

ontwerp-bankplan,
dekkingspercentage
idem

Amsterdam

3 juni 1929

muntcommissie

instelling enquête
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Den Haag

5 juni 1929

Vissering

functie Bruins aan de
nieuwe bank, haar
vestigingsplaats, aanbod
Colijn en Van Aalst

Snouck Hurgronje

vestigingsplaats van de
nieuwe bank

Van Doorninck, De idem
Geer
Beelaerts, Snouck interventie Colijn bij
Hurgronje Patijn
Norman via Van
Swinderen functie Bruins
aan de bank
Berlijn

Berlijn

10 juni 1929

11 juni 1929

Dreyse

kredietrestrictie,
kaspositie van het rijk

Jay

organisatie van de nieuwe
bank

Morgan

bankplan, Schacht

Wassermann

leningen aan het rijk,
aftreden van Schacht,
toekomst Generalrat

Berlijn

12 juni 1929

Van Limburg Stirum kondigt vertrek aan

Berlijn

13 juni 1929

Leverve

toekomstige
spoorwegcontrole

Berlijn

14 juni 1929

Schacht

conferentie van Parijs, de
nieuwe bank

Berlijn

15 juni 1929

Vocke

aanpassing
concept-notulen van de
Generalrats-vergadering,
invloed Bruins op Schacht

Berlijn

16 juni 1929

Nogara

diens functie aan de
nieuwe bank, vermogens
van de heilige stoel en
van Volpi, functie voor
Bruins

Berlijn

18 juni 1929

Hagen

functie Bruins aan de
Reichsbank

Berlijn

22 juni 1929

Morgan

rapport van Bruins

Amsterdam

25 juni 1929

Suermondt,
Vissering

relatie met België,
vestigingsplaats nieuwe
bank

Berlijn

26 juni 1929

Rist

Roemeense
discontopolitiek,
organisatie nieuwe bank
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27 juni 1929

Schacht

Berlijn

28 juni 1929

Van Limburg Stirum rede Schacht te München
Gilbert

idem, toekomst
Generalrat, Rist,
Quesnay, buitenlands
goud

idem, vestigingsplaats
van de nieuwe bank
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Berlijn

29 juni 1929

Addis

idem, kandidaten voor
staffuncties

Warburg

polst Bruins voor een
commissariaat bij zijn
holding company

Sergent

functie Bruins aan de
nieuwe bank

Inventarisnummer 83

Berlijn

1 juli 1929

Schacht

Münchner rede

Berlijn

3 juli 1929

Delacroix

Bruins' functie aan de
reparatiebank

Gilbert

diens rapport

Berlijn

5 juli 1929

Van Limburg Stirum het aanbod van
Delacroix, Beelaerts'
aanblijven
Gilbert

diens rapport, bezoek
Norman aan de VS,
het aanbod van
Delacroix, Bruins'
rapport

Berlijn

6 juli 1929

Schacht

interventies Gilbert,
het aanbod van
Delacroix,
vestigingsplaats van
de reparatiebank

Den Haag

7 juli 1929

Van Voorst tot
Voorst

het Nederlands
défaitisme

Amsterdam

8 juli 1929

Bergmann,
Dernburg

Youngplan

Bilthoven

13 juli 1929

May, Van
Vollenhoven

herendiner

Amsterdam

14 juli 1929

Coates

treasury

De Bordes

organisatie van de
nieuwe bank

Heldring, Beelaerts vrijdom van belasting
voor de beambten van
de nieuwe bank
Berlijn

19 juli 1929

Schacht

organisatiecommissie
van de nieuwe bank
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Van Limburg Stirum diens hunkering naar
het Plein
Berlijn

22 juli 1929

Palyi, Bresciani

kapitaal van de
nieuwe bank, Egypte,
Italië

Berlijn

24 juli 1929

Gilbert

organisatiecommissie

Van Limburg Stirum Belgische bezwaren
tegen Amsterdam als
vestigingsplaats van
de bank
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Berlijn

25 juli 1929

Snouck Hurgronje

idem, relatie tussen
de Volkenbond en
de nieuwe bank

Wassenaar

26 juli 1929

Snouck Hurgronje

aanstaande
conferentie te Den
Haag

Berlijn

29 juli 1929

Mowrer

idem

Berlijn

31 juli 1929

Addis

brief van Gilbert
over Schacht,
reactie van de City
op het Youngplan

Gilbert

Engels aandeel in
de nieuwe annuïteit

Addis

samenstelling
organisatiecommissie

idem

diens verklaring
over Schachts
uitspraken in de
Generalrat

Bachmann

idem

Berlijn

1 augustus 1929

Zuid-Engeland
2-10 augustus 1929 -

reis met zoon Dirk

Berlijn

15 augustus 1929

Addis, Quesnay

detailkwesties met
betrekking tot de
nieuwe bank

Brussel

15 augustus 1929

Hautain

Belgisch-Duits
rapprochement

Amsterdam

16 augustus 1929

Vissering

diens deelname
aan de board van
de nieuwe bank,
Zuiderzee-excursie

Den Haag

21 augustus 1929

Beelaerts, Chéron

diner

Wassenaar

22 augustus 1929

Melchior

afspraak

Scheveningen

23 augustus 1929

idem

Bruins'
commissariaat bij
zijn Amsterdamse
holding company

Vissering

diens reactie hierop
diner

Den Haag

26 augustus 1929

Melchior, Ritter

Den Haag

28 augustus 1929

Zech, Schacht,
diner
Melchior, Vocke,
Beelaerts, Snouck
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Hurgronje,
Vissering, Tetrode,
Heldring
Den Haag

29 augustus 1929

Quesnay

diner

Berlijn

6 september 1929

Dreyse

debâcle Favag

Berlijn

7 september 1929

Jay

gezamenlijke reis
door Duitsland

Berlijn

8 september 1929

Gilbert

nota Bruins over de
‘reserve
requirements’ van
de nieuwe
reparatie-bank,
Gilberts rol in Den
Haagt
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Berlijn

11 september 1929 Schacht

Gilbert
Berlijn

12 september 1929 Schacht

functie Bruins aan
de nieuwe bank,
Amsterdam als haar
plaats van vestiging
Bruins' nota
Hautain, reis Gilbert
naar Amerika

Morgan

diens terugkeer
naar de VS,
reserves BIB

Gilbert, Schacht,
Vocke

idem

Den Haag

16 september 1929 Snouck Hurgronje

BIB,
Zuiderzee-excursie

Haarlem

17 september 1929 Vissering

Bruins' kansen bij
de BIB, die van
Repelius aan de
DNB

Berlijn

18 september 1929 Poole

BIB

Berlijn

22 september 1929 Morgan, Führ

golfspel

Berlijn

23 september 1929 Schacht, Hautain

Duits-Belgische
toenadering

Berlijn

24 september 1929 Schacht

jachtpartij op diens
landgoed, politieke
ontwikkelingen, de
BIB, oppositie tegen
Quesnay

-

28 september 1929 -

Zuiderzee-excursie

Amsterdam

29 september 1929 -

bezoek aan de fa.
Asscher

Berlijn

30 september 1929 Addis, Schacht

Engelse politiek
tenaanzien van de
BIB

Wassenaar

2 october l929

Dreyse, Vocke

afgrenzing van de
nieuwe bank van de
politiek,
lidmaatschap
neutralen van de
BIB

-

blindedarmoperatie
van zoon Jan
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10 october 1929

Dreyse

overleg in
Baden-Baden over
de BIB

Van Loochnick,
Rooth

algemeenheden

Berlijn

13 october 1929

Nogara

Nederlandse
houding ten
aanzien van de
Zuid-Italiaanse
spoorwegen

Berlijn

14 october 1929

Dreyse

overleg in
Baden-Baden

Berlijn

15 october 1929

idem

idem

Berlijn

17 october 1929

Van Limburg Stirum gezondheid van
diens vrouw

Nederlandse historische bronnen 8

203

Berlijn

19 october 1929

Gilbert

Amerikaans
presidentschap van
de BIB, positie
neutralen daarin

Berlijn

21 october 1929

Goedemans

recente schandalen
op financieel terrein

Schacht

conferentie van
Baden-Baden,
oppositie tegen
Quesnay

Jay

reis naar het
Ruhrgebied

-

vergadering raad
van bijstand van
DEZ van BZ over
de BIB

Den Haag

25 october 1929

Beelaerts,
gedachte aan een
Vissering, Heldring, staatskrediet aan
Snouck Hurgronje Duitsland
Berlijn

29 october 1929

Dreyse

conferentie van
Baden-Baden

Mowrer

beursverliezen in de
VS

Berlijn

30 october 1929

Gilbert

deelname neutrale
landen aan de BIB

Berlijn

31 october 1929

Bachmann

idem

Dreyse

tekorten van het
rijk, verzet tegen
buitenlandse
kredieten daaraan

Vocke

deelname neutralen
aan de BIB

Schacht

organisatie van de
BIB

Gilbert

idem, Nederland als
land van vestiging
daarvan

-

vergadering van
commissarissen
van DNB, onder
meer over de
Middenstandsbank

Berlijn

1 november 1929

Amsterdam

4 november 1929

Berlijn

13 november 1929 Dreyse

BIB in Bazel
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Berlijn

14 november 1929 Schacht

Berlijn

15 november 1929 Van Limburg Stirum idem, opvolging
Vissering

Berlijn

16 november 1929 Van Hengel
Hülse

Berlijn

18 november 1929 Schacht

idem, Bruins als
general manager en
agent de liaison van
de BIB

Robaver en Krüller,
de Bank-associatie
conferentie van
Baden-Baden
gemeenteraadsverkiezingen, de
eerste successen
van de NSDAP,
Schachts
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oppositie tegen Quesnay
en zijn conflict met
Hilferding, functie Bruins
Berlijn

Berlijn

19 november 1929 Jonker
Gilbert

Hilferdings
onderhandelingen met
Dillon, Read & Co.,
BIB-kwesties

Rüfenacht,
Curtius

keuze voor Bazel,
commercialisatie van
politieke schulden

21 november 1929 McFadyean diens conflict met Gilbert
Gilbert

Berlijn

koers van het £

22 november 1929 Reynolds
Bergmann

Bruins' gesprek met
Curtius
winstcapaciteit van de BIB
conflict Gilbert-McFadyean

Berlijn

23 november 1929 Schacht

Bruins niet agent de liaison

Berlijn

25 november 1929 Jay

bezoek aan Leunawerke
en Carl Zeiss Jena

Berlijn

27 november 1929 Schacht

daling van de
beurskoersen, kracht van
de bank, onderhandelingen
Hilferding met
Amerikaanse bankiers,
functie Bruins bij de BIB

Berlijn

28 november 1929 Reisch

moeilijkheden in Oostenrijk

Berlijn

30 november 1929 Goedemans algemene toestand
Hagen

gerucht van Adenauer als
zou Bruins De Vlugt
opvolgen als burgemeester
van Amsterdam

Bachmann

komst van de BIB naar
Zwitserland

Berlijn

1 december 1929

idem,
Callens

exterritorialiteit van de
beambten van de BIB

Berlijn

2 december 1929

Addis

Baden-Baden, McFadyean

Berlijn

4 december 1929

Vocke

Bruins' rapport

Berlijn

5 december 1929

Schacht,
Hilferding

memorandum van Schacht
over het Youngplan en de
financiële politiek
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Berlijn

7 december 1929

Rüfenacht

idem

Berlijn

9 december 1929

Gilbert

idem

Berlijn

10 december 1929 Heldring

BIB

Berlijn

16 december 1929 GCB

Schachts
memorandum

Berlijn

17 december 1929 Schacht

financiële politiek,
mede in verband
met het Youngplan

Gilbert

Berlijn

18 december 1929 Schacht

idem, houding van
Schacht, krediet
van de Reichsbank
aan het rijk
diens oppositie
tegen het
Youngplan

Hilferding

mogelijkheid van
een
Reichsbankkrediet

Gilbert

vraagt om
concessies van
Schacht

Berlijn

19 december 1929 Dreyse

idem, krediet ad
100 miljoen RM van
de Reichsbank aan
Hilferding

Berlijn

20 december 1929 Schacht

‘Betriebskredit’ van
de posterijen aan
de staat

Berlijn

Berlijn

Gilbert

idem

Schacht

krediet van Gilbert
aan de staat ad 100
miljoen RM

Gilbert

surplus
Dawesgelden als
krediet aan de staat

21 december 1929 Dreyse

idem

Gilbert

diens rol in het
ontslag van
Hilferding

Schacht

Dillon

22 december 1929 Schacht

vertraging van de
tweede conferentie
van Den Haag
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Van Limburg Stirum idem, Kreuter
Berlijn

Wassenaar

23 december 1929 Dreyse

surplus
Dawesgelden als
krediet aan de staat

Gilbert

idem, publikatie van
het rapport van
Bruins

Schacht

idem, de
conferentie van Den
Haag

27 december 1929 Snouck Hurgronje

idem

Inventarisnummer 84

Wassenaar

1 januari 1930

Van Lynden,
Beelaerts

theevisite

Amsterdam

2 januari 1930

Van Eeghen

felicitaties
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Vissering, Delprat

Den Haag

3 januari 1930

komst Repelius,
presidentschap van
de BIB,
Nederlandsche
Middenstandsbank

Van Doorninck, De idem
Hoop Scheffer
Van Slooten,
Schacht
Beelaerts, Francqui

Amsterdam

4 januari 1930

Internationale
kamer van
koophandel

commissie inzake
dubbele belasting

Wassenaar

7 januari 1930

Bachmann, Vocke Franse eisen,
belastingvrijdom in
Bazel, Wallenberg

Wassenaar

8 januari 1930

Frère, Berger

kandidatuur van
België voor de BIB

Wassenaar

10 januari 1930

Parmentier

Schacht

Wassenaar

11 januari 1930

Moreau

zestiende-eeuwse
boeken

Snouck Hurgronje

belastingvrijdom

Wassenaar

12 januari 1930

Bachmann, Vocke verwijten aan
Dreyse en Schacht

Wassenaar

13 januari 1930

Addis, Layton,
Patijn

Schacht

Wassenaar

14 januari 1930

Gilbert

idem

Vocke

medewerking van
de Reichsbank aan
de BIB

Wassenaar

15 januari 1930

Snouck Hurgronje, persoonlijkheid van
Van Blankenstein Schacht

Wassenaar

16 januari 1930

Gilbert

aftreden van
Schacht

Schacht

Youngplan

Traylor

medewerking van
Schacht aan het
Youngplan

Morgan

Huis ten Bosch

Vocke, Schacht

diner

Bachmann

belastingvrijdom

Wassenaar

17 januari 1930
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Wassenaar

18 januari 1930

Vocke, Schacht

presidentschap van
de BIB

Bachmann

Schacht

Addis

positie van Schacht

Wassenaar

19 januari 1930

Bachmann,
Burckhardt

Youngplan

Berlijn

21 januari 1930

Goedemans

Nederland

Dreyse

Haagse conferentie

Schacht

idem, BIB,
sanctiekwestie

Berlijn

22 januari 1930
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Berlijn

Berlijn

Berlijn

23 januari 1930

24 januari 1930

25 januari 1930

Wätjen

leningen van J.P.
Morgan

Leverve

toekomst van
Bruins, Quesnay en
Leverve

Hülse, Mowrer

BIB, McGarrah

Vocke

Schacht

Morgan

Gilbert, McGarrah,
Quesnay

Van Limburg
bestrijding van het
Stirum, Roozeboom communisme
Berlijn

Berlijn

Berlijn

Berlijn

Berlijn

27 januari 1930

28 januari 1930

29 januari 1930

30 januari 1930

31 januari 1930

Leverve

personele bezetting
van de BIB

Jeidels

BIB, Schacht

Gilbert

idem

Warburg

idem, Generalrat

Vocke

bezoek Schacht
aan Oostende en
diens ontmoeting
met Norman

Warburg

idem

Mance

Turkije

Frau Vocke

S. Ruysdael

Goedhart

correspondenten
economie

Gilbert

diens rapport

Schacht

diens houding ten
aanzien van het
Youngplan, general
managerschap voor
Bruins

Addis

organisatiecommissie
van de BIB,
medewerking van
de Reichsbank aan
de uitvoering van
het Youngplan

Addis

BIB, resolutie
inzake de
medewerking van
de Reichsbank aan
de BIB
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Berlijn

Berlijn

1 februari 1930

4 februari 1930

Warburg, Hagen

Bruins' positie aan
de BIB

Generalrat

vergadering

idem

vervolg idem

Gilbert

diens reactie op de
vergadering van de
Generalrat

Feltrinelli

Quesnay versus
Bruins om het
general
managerschap

Vissering,
Suermondt

kandidaten voor de
board van de BIB

Verbiest

dagblad De
Telegraaf
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Berlijn

Berlijn

11 februari 1930

13 februari 1930

Heldring

opvolging van
Vissering

Weiner

arbitrage
Joegoslavië

Schacht

Quesnay versus
Bruins

Wassermann

Schacht

Vocke

Schachts
persoonlijkheid

Schacht

Quesnay versus
Bruins

Vocke

A. Cuyp

Muller

scheepshypotheken

Gilbert

kandidatuur Bruins

Berlijn

14 februari 1930

Vocke

diverse schilderijen

Berlijn

15 februari 1930

Schacht

diens
telefoongesprek met
Norman over
Quesnay en Bruins

Berlijn

17 februari 1930

Schacht

Quesnay en Bruins,
de gedachte aan
twee vice-presidents
van de BIB

Jay, Nogara

idem

Beets

schilderijen

GCB

vergadering

Gilbert

Bruins en de BIB

Schacht

bezoek Bruins aan
Norman

De Peyster

McGarrah

Berlijn

Berlijn

18 februari 1930

19 februari 1930

Van Limburg Stirum gezondheid van
diens vrouw, twee
vice-presidents van
de BIB
McFadyean

McGarrah

Amsterdam

20 februari 1930

Vissering, Tetrode Bruins en de BIB

Londen

21 februari 1930

Addis, Norman

idem

Siepmann

idem

Snouck Hurgronje

idem

Den Haag

25 februari 1930
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Berlijn

27 februari 1930

-

wandeling aan zee
met zoon Dirk

Dreyse

Bruins' gesprek met
14
Norman

Gilbert

idem, twee
vice-presidents van
de BIB

Berlijn

28 februari 1930

Leverve

idem

Berlijn

1 maart 1930

Schacht

diens houding ten
aanzien van het
Youngplan, telegram
van Owen Young
over Quesnay,
gedachte aan
aftreden

Goedemans

BIB

Muller

schilderijen
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Dreyse

aftreden Schacht

Berlijn

2 maart 1930

mevr. von Grimm,
miss Kelly

bezoek
Wilhelmsturm

Berlijn

3 maart 1930

Gilbert

BIB-kwesties

J.P. Morgan

Schachts attitude

von Grimm, Kelly

bezoek Haus
Vaterland

Schacht

diens houding ten
aanzien van het
Youngplan

-

bezoek aan de
zesdaagse van
Berlijn

Vocke

attitude van
Schacht

Goldschmidt

diens lidmaatschap
van de Generalrat

Berlijn

Berlijn

4 maart 1930

5 maart 1930

Berlijn

6 maart 1930

Dreyse

houding van
Schacht

Amsterdam

7 maart 1930

Vissering

diens lidmaatschap
van de board van
de BIB

Berlijn

8 maart 1930

Schacht

diens aftreden

von Mendelssohn

vergadering van de
Generalrat

Dreyse, Gilbert

het aftreden van
Schacht

Dreyse

datum
indiensttreding van
Schachts opvolger

Goedemans

de politieke crisis

Gilbert, Dreyse

de komst van
Luther

Morgan

Bruins en de BIB

Bachmann

het aftreden van
Schacht, de BIB

Dreyse

indiensttreding
Luther

McGarrah

Bruins en de BIB

Warburg

diens reactie op het
ontslag van

Berlijn

Berlijn

10 maart 1930

11 maart 1930
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Schacht, diens
pousseren van
Luther

Berlijn

Berlijn

12 maart 1930

13 maart 1930

Generalrat

vergadering

von Stauss

het aftreden van
Schacht

Schacht

de vergadering van
de dag tevoren

Dreyse

idem, Schachts
overleg met
Hindenburg

McGarrah

Luther, Quesnay,
Bruins

Luther

BIB, Quesnay

McGarrah

idem

Berlijn

14 maart 1930

Gilbert

McGarrah,
deelname neutrale
landen aan de BIB

Berlijn

15 maart 1930

Vocke

notulen Generalrat

Schacht

Luther, de
huwelijksplannen
van prinses Juliana
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Berlijn

Berlijn

Berlijn

16 maart 1930

19 maart 1930

20 maart 1930

von Mendelssohn

afscheidsbezoek

Vocke

notulen van de
Generalrat

idem

reisplannen van
Luther

Gilbert

idem, deelname
van de neutralen
aan de BIB, de
gedachte van de
twee
vice-presidents

Vocke

personele bezetting
van de BIB

Gilbert

deelname
neutralen, notulen
Generalrat

Berlijn

21 maart 1930

Bachmann,
idem
Westerman Holstijn

Berlijn

22 maart 1930

Rooth, Bachmann, idem
Delprat

Berlijn

23 maart 1930

Rooth

de Zweedse
tranche van de
Younglening

Berlijn

24 maart 1930

Vissering

deelname neutralen
aan de BIB

Callens

diens aanwezigheid
bij het afscheid van
Schacht

Dreyse

Bruins' overdracht
van de
controlerende
bevoegdheden en
taak aan Saemisch

Saemisch

idem

Berlijn

25 maart 1930

Berlijn

26 maart 1930

Gilbert, Jay,
Rüfenacht

afscheidsbezoek

Berlijn

31 maart 1930

Callens

diens aanwezigheid
bij het afscheid van
Schacht

Vocke

diens rondreis met
Luther

Schott

Schacht

Berlijn

1 april 1930
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Berlijn

Berlijn

2 april 1930

3 april 1930

Schacht, de Duitse afscheid van
leden van de
Schacht
Generalrat, Dreyse
Lady McFadyean

afscheidsbezoek

Vocke

diens gesprek met
Bruins van 31 maart
jl.

Wassermann

Urbig

Schacht, Vocke

Melchior

Dreyse

Luthers keuze van
Melchior

Berlijn

4 april 1930

Pirr

regeling van de
controle

Berlijn

6 april 1930

-

bioscoopbezoek
‘Der blaue Engel’
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Berlijn

7 april 1930

Gilbert, Vocke,
Vissering

de Nederlandse
tranche van de
Younglening

Moldenhauer

Kapitalertragssteuer

Berlijn

9 april 1930

Van Limburg Stirum afscheidsbezoek

Berlijn

10 april 1930

Ter Meulen, Fuchs, de Nederlandse
Gilbert
tranche van de
Younglening

Berlijn

11 april 1930

Nogara

BIB, beleggingen
van het Vaticaan

Luther

deelname neutralen
aan de BIB

Vocke, McGarrah

de Nederlandse
tranche van de
Younglening

Wieringen

12 april 1930

Vissering

deelname neutralen
aan de BIB, de
Nederlandse
tranche van de
Younglening

Amsterdam

14 april 1930

Tetrode

idem

Berlijn

23 april 1930

Schacht

huwelijk van diens
dochter Inge

Berlijn

24 april 1930

Rowe-Dutton

Golddiskontbank

Gilbert

deelname neutrale
landen aan de BIB,
McGarrah,
Quesnay

Berlijn

25 april 1930

Vocke

idem

Berlijn

27 april 1930

Urbig

Mannheimer

Berlijn

28 april 1930

Gilbert

de Nederlandse
tranche van de
Younglening, de
BIB

Berlijn

29 april 1930

Vocke

idem

Saemisch

overdracht van de
controlerende taken
van Bruins

Generalrat

BIB

Addis

McGarrah

Schacht

afscheidslunch

Berlijn

30 april 1930
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McGarrah

Van Walré de
Bordes

-

diner in het
Reichsbankgebouw
afscheidsbijeenkomst
ter ere van Bruins

Berlijn

1 mei 1930

Generalrat

Parijs

2 mei 1930

commissie voor de vergadering
dubbele belasting
van de
internationale
kamer van
koophandel

Amsterdam

5 mei 1930

Vissering

lidmaatschap van
de board van de
BIB

Nederlandse historische bronnen 8

212

Berlijn

12 mei 1930

Suermondt

functie Bruins bij de
Nederlandsch-Indische
Handelsbank

Gilbert,

BIB, Luther

Nogara

BIB

Berlijn

15 mei 1930

Vocke

het aanstaande duel
Fraser-Quesnay

Berlijn

16 mei 1930

Dreyse

Kröller

Frère

afscheidsbezoek

Dreyse, Vocke

Bruins' laatste rapport

Gilbert

afscheidslunch

Saemisch

overgave van de
sleutels van de kluizen
van de Reichsbank

Rist

Roemenië, Spanje

Vocke

afscheidsgeschenk voor
Bruins

Gilbert

Bruins'
slotbeschouwingen,
Vissering en de BIB

Berlijn

Berlijn

17 mei 1930

19 mei 1930

Berlijn

20 mei 1930

Binnerts, Repelius, voorbereidingen voor
Bruins'
het vertrek
secretaresses

Berlijn

21 mei 1930

Vocke, Luther,
Goedemans,
Rowe-Dutton

afscheidsbezoek

Berlijn

22 mei 1930

Direktorium

aanbieding
afscheidsgeschenk

Thorbecke, Wolff

de problemen rond de
Duitse boterinvoer

Urbig, Curtius,
afscheidsbezoek
Moldenhauer, Van
Limburg Stirum,
Reichsbank
-

's avonds definitief
terug naar Holland.

Eindnoten:
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1 Aan deze dagboeknotitie is een nota van Reichsbankdirector Vocke toegevoegd over de wijze
van honorering van de commissioners.
2 Toegevoegd zijn enige knipsels uit Franse dagbladen over een voorstelling in de Comédie
Française en een zitting van de Chambre des députés.
2 Toegevoegd zijn enige knipsels uit Franse dagbladen over een voorstelling in de Comédie
Française en een zitting van de Chambre des députés.
3 In de collectie volgt deze notitie op die van 3 october 1925 over Thorbecke.
4 In de collectie volgt deze notitie op die van 24 october 1925 over Kaufmann.
5 Opgesteld door J.G. Binnerts in afwezigheid van Bruins, die in Londen verbleef.
6 Een precieze datering ontbreekt.
7 Bedoeld is een bootreis naar Londen tussen 3 en 7 september.
8 In de collectie volgt deze notitie op die van 15 september 1926 over Van Stolk en Kröller.
9 Per abuis is deze notitie gedateerd op 18 maart 1928.
10 De notities van 1, 4 en 6 april 1927 volgen in de collectie op die van 22 maaart over Schacht en
Kahn.
10 De notities van 1, 4 en 6 april 1927 volgen in de collectie op die van 22 maaart over Schacht en
Kahn.
10 De notities van 1, 4 en 6 april 1927 volgen in de collectie op die van 22 maaart over Schacht en
Kahn.
11 Deze enkele weken nadien opgestelde notities zijn gedateerd juni 1937. In de collectie volgen
zij op die van 12 juli 1927 over Cohn.
11 Deze enkele weken nadien opgestelde notities zijn gedateerd juni 1937. In de collectie volgen
zij op die van 12 juli 1927 over Cohn.
12 Deze enkele weken nadien opgestelde notities zijn gedateerd 2 september 1927. In de collectie
volgen zij op die van 19 augustus 1927 over het Direktorium.
12 Deze enkele weken nadien opgestelde notities zijn gedateerd 2 september 1927. In de collectie
volgen zij op die van 19 augustus 1927 over het Direktorium.
13 13 Per abuis is deze notitie gedateerd 27 januari 1927. In de collectie volgt deze notitie op die
van 11 december 1927 over Andriesse.
14 Aan deze notitie zijn enkele concepten toegevoegd van door Schacht en Bruins aan Norman te
schrijven brieven inzake het benoemen van twee vice-presidents.
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1

IV Verklarende woordenlijst

administratie: de Amerikaanse regering
agent de liaison: verbindingsman tussen het organisatiecomité van de BIB, de
Dawesorganisatie en de belangrijkste circulatiebanken
agent general [for the reparation payments*]: supervisor van het buitenlandse
controle-apparaat, voorzitter van de general co-ordinating board en het
transfercommittee. In deze laatste functie was de agent general, S. Parker
Gilbert, verantwoordelijk voor de transfer
Ansammlung: opeenhoping van herstelbetalingssaldi op de rekening van de
agent general bij de Reichsbank in het geval dat transfers niet mogelijk zouden
zijn. Wanneer dit niet-transfereerbare bedrag de 2 miljard RM zou overschrijden,
zou het tot een bedrag van 5 miljard RM moeten worden belegd op langere
termijn. Indien deze som steeg boven 5 miljard RM, zou de Aufbringung van
saldi in marken moeten worden gereduceerd tot het bedrag dat wel in deviezen
kon worden overgedragen. Zie transfer
Aufbringung*: het bijeenbrengen in marken van de voor de herstelbetalingen
benodigde gelden. Voor de bepalingen met betrekking tot de overdracht van
deze gelden zie de trefwoorden Sachlieferungen en transfer
aufrollen: een bepaalde kwestie in het geding brengen
Aufwertungsvraagstuk: kwestie van de schadevergoeding voor tijdens de
inflatieperiode waardeloos geworden beleggingen in in marken genoteerde
obligaties en wissels
Ausgabenwirtschaft: zie uitgavenwirtschaft
Auslandsverschuldung: het totaal van de Duitse commerciële schulden aan
het buitenland, zowel op korte als op lange termijn, uitgezonderd de
herstelbetalingen
Auswärtiges Amt: het Duitse ministerie van buitenlandse zaken
Beirat: commissie van toezicht
Belgische marken: tijdens de eerste wereldoorlog door de Duitse bezetter van
dat land in omloop gebrachte marken
betaalkracht: zie betalingscapaciteit
betalingscapaciteit [capacity to pay/Zahlungsfähigkeit]: vermogen om
herstelbetalingen in deviezen (transfers) op te brengen
board [van de BIB]: raad van toezicht
[war] bonds: Amerikaanse staatsleningen
capacity [to pay]: zie betalingscapaciteit
commissie van experts: zie terms of reference
commissioners*: vanwege het Dawesplan benoemde buitenlandse
commissarissen met controlerende bevoegdheden, onder welke de Kommissar
für die Notenausgabe bei der Reichsbank
concerted financial manoeuvres: georkestreerde financiële manipulaties
co-ordinating board: zie general co-ordinating board
correspondenten: buitenlandse bankrelaties
cumulatieve verarming (theorie van de): theorie dat Duitsland door de toename
van de buitenlandse schulden steeds verder zou verarmen
dagrente: rente voor een lening met een looptijd van een dag (call-money)
1

Veelal wordt voornamelijk ingegaan op de betekenis van de begrippen in de tekst van Bruins,
niet op de letterlijke betekenis of op de huidige. De van een asterisk voorziene begrippen
worden ook in de inleiding genoemd.
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Dawescommissie*: commissie die in het voorjaar van 1924 het Dawesplan*
opstelde
dekkingsbepalingen*: zie transfer
deviezenpolitiek: beleid van de Reichsbank ten aanzien van de koers van de
deviezen en haar aankoop daarvan
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Devisen-Abteilung: afdeling van de Reichsbank welke bijhield hoeveel en welke
deviezen de bank bezat
Devisenpositie: deviezenvoorraden (ook buiten de Reichsbank)
Direktorium*: directie van de Reichsbank
discontering: zie disconto en herdiscontering
disconto: rente die wordt afgetrokken bij de aankoop van een wissel. Deze
rente wordt berekend naar het aantal dagen dat de wissel in omloop zal blijven
(de lening zal worden afgelost door de debiteur). Een verhoging van het
(wissel-)disconto door de circulatiebank doet in de regel de rentevoet stijgen
en bevordert de toestroming van buitenlandse saldi
discontomarkt: markt van buitenlandse wissels
Duits-Nationalen: tot de DNVP behorende politici
enquêtecommissie [Enquete-Ausschuss zur Untersuchung der deutschen
Wirtschaftslage]: parlementaire commissie van onderzoek naar de economische
toestand
Erkelenzmijnen: over de grens bij Roermond gelegen steenkolenmijnen in bezit
van de NEMOS
executive committee: uit vertegenwoordigers van de aangesloten
circulatiebanken bestaand uitvoerend comité van de BIB
Federal Reserve Bank of New York*: centrale bank van de staat New York
fiscal agent: belangrijkste bankrelatie (van een land)
Finanzdiktator: controleur van de financiële politiek van de overheid met de
bevoegdheid om de uitgifte van obligaties te verbieden
Finanzreform: hervorming van de overheidsfinanciën door middel van een
verlaging van de structurele uitgaven of een forse belastingverhoging
geallieerde schulden: zie inter-geallieerde schulden
geldtransfer: zie transfer
gemeenteleningen: obligatieleningen van Duitse steden
general board: zie Generalrat
general [co-ordinating] board*: commissie waarin de commissioners onder
voorzitterschap van de agent general for the reparation payments waren
verenigd
Generaldirektor: zie general manager
general manager: met de dagelijkse leiding van de BIB belaste functionaris
Generalrat [der Reichsbank]*: uit zeven Duitse en zeven buitenlandse bankiers
bestaande raad van commissarissen van de Reichsbank, die onder meer de
president van de Reichsbank en de Kommissar für die Notenausgabe koos
[Deutsche] Golddiskontbank*: door de Reichsbank in maart 1924 opgerichte
bank, die in pond sterling genoteerde biljetten zou uitgeven. Nadien gebruikte
Schacht dit instituut als bekken waarin de ‘öffentliche Geldern’ (overheidssaldi)
dienden te vloeien
goudonttrekking: gouduitvoer
goudpunt [Goldpunkt]: de beide grenskoersen rond de formele pariteit (zie
idem) waarbij goudinvoer of gouduitvoer lonend werd. In tegenstelling tot de
formele pariteit werd het goudpunt in Duitsland ook wel praktische pariteit
genoemd
Haupt- und Staatsaktion: actie met grote politieke gevolgen
heffing, 26%: zie recovery acts
herdisconteren: zie verdisconteren
herstelbetalingen*: betalingen door Duitsland aan de Verenigde Staten,
Frankrijk, Engeland, Italië en België als vergoeding voor de tijdens de eerste
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wereldoorlog aan die landen toegebrachte schade. Na 1924 bestonden twee
vormen van Duitse herstelbetalingen, namelijk die in Reichsmark (betaling van
de bezettingskosten en van de Sachlieferungen) en die in deviezen (zie transfer)
industriebank: Dawesorganisatie die toe-
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zicht hield op de Duitse industrie
in report geven: zie reportkrediet
inter-geallieerde schulden: schulden van de geallieerde landen aan elkaar, in
de regel aan de Verenigde Staten
internationale schulden: zie inter-geallieerde schulden
investment trusts: Amerikaanse beleggingsmaatschappijen
kanselier: zie Reichskanzler
Kapitalertragssteuer: couponbelasting
kapitaliseren: omzetten (converteren) van schulden op korte in schulden op
lange termijn
kleine commissie: organisatiecommissie van de BIB
Kommissar für die Notenausgabe bei der Reichsbank*: door de Generalrat (zie
idem) gekozen buitenlandse functionaris die maandelijks aan dat college
rapporteerde over zijn controle van de dekking van de munt, dat wil zeggen
van de voorraden aan goud en deviezen. Ook had de Kommissar het recht
zich verregaand (‘weitgehend’) te informeren over de bankpolitiek, onder andere
door middel van het bijwonen van de vergaderingen van de directie van de
Reichsbank
Konkurrenzfähigkeit: concurrentievermogen
Kostgeschäft: valuta-arbitrage in opdracht van de Oostenrijkse circulatiebank
kredietrestrictie: inkrimping van het kredietvolume door de circulatiebank, in
de regel met het doel de groei van de geldvoorraad af te remmen
kurzfristig: op korte termijn
langfristig: op langere termijn
Nationalen: zie Duits-Nationalen
Notenausgabe*: bankbiljettenuitgifte. Zie Kommissar für die Notenausgabe.
öffentliche Gelder: kasgelden van Duitse overheids-ofsemi-overheidsinstellingen
als de giro en de Reichsbahn die voor 1914 bij de Reichsbank waren
aangehouden, maar na 1919 door deze instellingen terwille van de
rente-opbrengsten waren uitgeleend aan particuliere debiteuren. Omdat het
eigenmachtig uitzetten van deze gelden de greep van de Reichsbank op de
geld- en kapitaalmarkt verslapte, wilde zij deze weer onder haar beheer brengen
öffentliche Hand: de overheid
Pariteit: bedoeld wordt in de regel de muntpariteit, de op het verschil in gewicht
aan edel metaal gebaseerde (formele) waardeverhouding tussen de munten
van twee landen die dezelfde (gouden) standaard voerden. Zie goudpunt
privatisering (van de reparatieschuld): commercialisering van de Duitse politieke
schulden door middel van de emissie van een staatslening, uit de opbrengst
waarvan herstelbetalingen zouden worden verricht
Raten: termijnen
recovery acts: bijzondere geallieerde heffing op de Duitse export van 26% ad
valorem bij wijze van herstelbetaling
regeringskredieten: kredieten van de Reichsbank of een buitenlandse bank
aan de Duitse regering
Reichsaussenminister: minister van buitenlandse zaken
Reichsbankkommissar: zie Kommissar für die Notenausgabe bei der
Reichsbank
Reichsbankpräsident: door de Generalrat gekozen en door de rijkspresident
benoemde president van de circulatiebank. Zie Generalrat en Kommissar für
die Notenausgabe
Reichsfinanzminister: minister van financiën
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Reichskanzlei: het secretariaat van de rijkskanselier
Reichskanzler: eerste minister
Reichskreditgesellschaft: kleinere Duitse staatsbank
Rentenbank-Kreditanstalt: de centrale bank die 1923/1924 de Rentenmark
uitgaf
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reparatiecommissie: de in Parijs zetelende commission des reparations die
toezicht hield op de uitvoering van de ten aanzien van de herstelbetalingen
getroffen regelingen
Reparationspolitik: politiek ten aanzien van de herstelbetalingen
reportkrediet: prolongatiekrediet, dat wil zeggen kredieten van banken aan
effectenbezitters terwille van een vergroting van hun bezit
reserve requirements: bepalingen ten aanzien van het stichtingskapitaal van
de BIB en de door haar aan te houden reserves
restrictiepolitiek; zie kredietrestrictie
revisie [van het Dawesplan]: herziening van dat plan
Sachlieferungen: herstelbetalingen in natura, veelal steenkolen. Voor deze
leveranties werden de crediteurenlanden in marken gedebiteerd door de agent
general for the reparation payments
sancties: het recht van de crediteurenlanden om, desnoods gewapenderhand,
op te treden bij Duitse wanprestatie
Schatzscheine: schatkistbiljetten, dat wil zeggen kortlopende schuldbewijzen
van de (centrale) overheid
Seehafenausnahmetarife: voorkeurtarieven van de Duitse spoorwegen
(Reichsbahn) bij invoer van goederen over Duitse Noordzeehavens (Hamburg
en Bremen)
Seehandlung: de Pruisische staatsbank
Silberwährung: munt gebaseerd op de zilveren standaard
spoorwegtarieven (preferentiële): zie Seehafenausnahmetarife
Staatskanzlei: het secretariaat van het kabinet
Staatssekretär: secretaris-generaal
State Department: het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken
terms of reference: voorlopige agenda van de conferentie van financiële
deskundigen die in 1929 zouden onderhandelen over een herziening van het
Dawesplan
toltarief: invoerrechten
tranche: aandeel van een bepaald land in een gesyndiceerde internationale
lening
transfer*: overdracht van herstelbetalingen in deviezen door de agent general
for the reparation payments. In hoeverre de transfer kon worden geëffectueerd,
was afhankelijk van de waarde van de in Duitsland voorhanden
deviezenvoorraden en zo van de internationale kredietverlening aan Duitsland*.
Vergelijk Sachlieferungen
transfercommittee: uit de agent general for the reparation payments en 5
vertegenwoordigers van de crediteurenlanden (Verenigde Staten, Frankrijk,
Engeland, Italië en België) bestaande commissie, die bepaalde of de
wisselkoersen en de dekking van de mark transfers toelieten. Ook op het terrein
van de Sachlieferungen was deze commissie competent
Transferschutz [transfer protection]*: in het Dawesplan opgenomen bepaling
dat transfers alleen dan konden plaatsvinden wanneer de dekking van de
Reichsmark en de deviezenvoorraden van de Reichsbank dat toelieten, dat
wil zeggen wanneer transfers niet zouden resulteren in een daling van het
dekkingspercentage onder de in de bankwet van 1924 vastgestelde 40%. De
Transferschutz beschermde dan ook de dekking van de munt, niet de transfer
transferprotectie: zie Transferschutz
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treasury: het Engelse ministerie van financiën. In enkele gevallen heeft Bruins
bij het gebruik van deze term de Amerikaanse tegenhanger daarvan op het
oog
Tredefina-krediet: Nederlands staatskrediet aan Duitsland van 1920*
uitgavenwirtschaft [Ausgabenwirtschaft]: (spilzieke) financiële politiek van de
lagere overheden (steden, Länder)
ultimobetalingen: betalingen aan het einde van de maand
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uneasiness: twijfel aan de liquiditeit van een bank
verdisconteren: het verkopen van een wissel, bij voorbeeld aan een
circulatiebank. Het kopen van de wissel noemt men disconteren. Zie disconto
Verkehrskreditbank: bankonderneming van de Reichsbahn
Verschuldung: zie Auslandsverschuldung
Verwaltungsrat: raad van bestuur
vice-president: hogere beambte van een (Amerikaanse) bank
volkspartij: DVP
Wohlstandsindex: index van de levensstandaard
Zahlungsfähigkeit: zie betalingscapaciteit
Zentralausschuss [der Reichsbank]: door de (particuliere) aandeelhouders van
de Reichsbank gekozen commissie van advies
Zentrum: katholieke middenpartij
zwaarindustriëlen: eigenlijk Schwerindustriellen, vertegenwoordigers van de
metaalindustrie in het Ruhrgebied
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W. Rothe, Die deutsche Literatur in der Weimarer Republik (Stuttgart, 1975).
Zielenziger, K. Juden in der deutschen Wirtschaft (Berlijn, 1930).
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VI Lijst van afkortingen
AA:

Auswärtiges Amt, Bonn

ADAP:

Akten zur deutschen auswärtigen Politik

AEG:

Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft

AG:

Aktiengesellschaft

ARA:

Algemeen Rijksarchief, Den Haag

ARP:

Anti-Revolutionaire Partij

ARWR:

Akten der Reichskanzlei der Weimarer
Kabinette

BIB:

Bank voor Internationale Betalingen

BIS:

Bank for International Settlements

BoE:

Bank of England

BVP:

Bayrische Volkspartei

BZ:

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den
Haag

CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek

CHU:

Christelijke-Historische Unie

DDP:

Deutsche Demokratische Partei

DEZ:

Directie Economische Zaken

DNB:

De Nederlandsche Bank NV

DNVP:

Deutsch-Nationale Volkspartei

DVP:

Deutsche Volkspartei

ESB:

Economisch-Statistische Berichten

Favag:

Frankfurter Allgemeine
Versicherungs-Aktiengesellschaft

FO:

Foreign Office

FRS:

Federal Reserve System

GCB:

General Co-ordinating Board

GM:

Goldmark

Indover:

NV De Indonesische Overzeese Bank

Müller:

c.v. Wm. H. Müller & Co.

HDP:

Historisch Documentatiecentrum van het
Nederlands Protestantisme, Amsterdam

NEMOS:

NV Nederlandsche Maatschappij tot
Ontginning van Steenkolenvelden
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NHM:

Nederlandsche Handel-Maatschappij,
NV

NIHB:

Nederlandsch-Indische Handelsbank NV

NUM:

Nederlandsche Uitvoer Maatschappij

NSDAP:

National Sozialistische Deutsche
Arbeiterpartei

NV:

Naamloze Vennootschap

PRO:

Public Record Office, Londen

RM:

Reichsmark

Robaver:

Rotterdamsche Bankvereeniging NV

RKSP:

Rooms-Katholieke Staatspartij

SHV:

Steenkolen-Handelsvereeniging

SPD:

Sozialistische Partei Deutschlands

VDB:

Vrijzinnig-Democratische Bond

Zentrum:

Zentrumpartei

Z. Sta. I:

Zentrales Staatsarchiv, Potsdam
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VII Lijst van illustraties

Op stofomslag: De Generalrat van de Reichsbank, zie illustratienummer 7
1

G.W.J. Bruins (1925)
(Collectie Bruins)

2

Bankpresidenten bijeen op 10
het terras van Visserings
buitenhuis in Bloemendaal
(1926) (De Nederlandsche
Bank)

3

Het memorandum van
12
Bruins voor de conferentie
van Brussel (1920) (De
Nederlandsche Bank)

4

Franse troepen ‘am
15
deutschen Eck’ bij Koblenz
(1923) (Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie)

5

Herstelbetalingen in natura 20
(Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie)

6

Hitler en Schacht bij de
eerste steen legging van
de nieuwe behuizing van
de Reichsbank (1934)
(Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie)

30

7

De Generalrat van de
Reichsbank (1924)
(Collectie Bruins)

37

8

Bruins, McGarrah, Young, 43
Perkins, Robinson (1924)
(Collectie Bruins)

9

Stresemann na de
59
ondertekening van het
verdrag van Locarno
(1925) (Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie)

10

Schacht en Montagu
Norman (Kindler Verlag,
München)

*

vi

71

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich
alsnog wenden tot de uitgever.
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11

Stresemann (1928)
(Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie)

92

12

Schacht in karikatuur
108
(1929) (Bildarchiv
Preußischer Kulturbesitz,
Berlijn)

13

Bruins (1929) (Collectie
Bruins)

14

Wirth, Pünder,
127
Müller-Franken en Schacht
tijdens een kabinetszitting
(1929) (Collectie E.
Salomon, Berlijn)

15

Breitscheid, Hilferding,
Zech en Schacht in het
Scheveningse Kurhaus
(1929) (Ullstein
Bilderdienst, Berlijn)

134

16

G.W.J. Bruins (1929)
(Collectie Bruins)

178

124

Nederlandse historische bronnen 8

226
*

VIII Register van persoonsnamen

Aalst, dr. C.J.K. van (1866-1939); president van de NHM 1913-1934, lid van
de Raad van bijstand van de DEZ van het ministerie van buitenlandse zaken,
dr. honoris causa van de universiteit van Berlijn 1920: 4, 7, 41, 42, 44, 46, 126,
180, 198
Abernon, Lord E.D'; Brits ambassadeur in Berlijn 1920-1926: 183
Addis, Sir Ch. (S.), (1861-1945); directeur Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Ltd., Londen, directeur Bank of England 1918-1932, voorzitter van
de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930, vice-president van de BIB
1929-1932: 47, 49, 64, 75, 94, 101, 105, 118-120, 123, 135, 136, 144, 146,
148, 150, 153, 157, 159, 160, 170, 173, 174, 182, 184, 186, 188, 190-192,
195-197, 200-202, 204, 206, 207, 208, 211
Addis-McIsaac, Lady E.; echtgenote van Sir Ch. (S.) Addis: 174
Adenauer, dr. K. (1876-1967); burgemeester van Keulen (Zentrum) 1917-1933:
204
Adolf Friedrich, hertog van Mecklenburg-Schwerin; broer van prins Hendrik:
46, 180
Albrecht, G.; Duits bankier, lid van de raad van commissarissen van de
Deutsche Bank, Berlijn: 46, 181
Anderson, Sir A.; onder-gouverneur van de Bank of England: 198
Andreades, A.; Grieks economist en publicist: 191
Andriesse, A.A. (* 1880); sedert 1912 firmant van Pierson & Co., Amsterdam:
190, 213
Armitage Smith; Brits vertegenwoordiger in de inter-geallieerde commission
des réparations: 186, 187
Asscher, A. (1880-1950); directeur Asscher's Diamantmaatschappij NV,
Amsterdam: 202
Bachmann, G. (1874-1947); president van de Schweizerische Nationalbank
1918-1939, lid van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930: 101, 105,
118, 146, 151, 168, 170, 174, 186, 188, 191, 192, 196, 197, 201, 203, 204,
206, 209, 210
Balfour, Sir A.J. (1848-1930); Brits minister van buitenlandse zaken 1919 en
1925: 61, 103
Baring, C., Lord Revelstoke (1863-1929); directeur Baring Brothers & Co.,
Londen, lid Youngcommissie 1929: 115, 121
Barmat, gebroeders J. en E.; Russisch-Duitse financiële avonturiers: 46, 180
Barthou, J.L. (1862-1934); Frans staatsman, talrijke malen minister, voorzitter
van de intergeallieerde commission des réparations: 185
Bates; medewerker van de general co-ordinating board: 179
Beaufort, jhr. J.F. de (1876-1959); directeur van DNB 1924-1946: 119
Beelaerts van Blokland, jhr. mr. F. (1872-1956); gezant te Brussel 1926-1927,
minister van buitenlandse zaken 1927-1933 (CHU): 104, 137, 183, 194, 196,
199-201, 203, 206
Beets, mr. N. (1878-1963); kunsthandelaar te Amsterdam, verzamelaar in
opdracht van Sir H.W.A. Deterding: 208
Beres; directeur van het filiaal van de Bank Polski te Krakau: 185
Berger, dr. H.F.; directeur-generaal van het Duitse ministerie van financiën:
122, 197, 206
Bergh, V.V. van de: 3

Nederlandse historische bronnen 8

Bergmann, dr. C.J.; plaatsvervangend directeur van de Deutsche Bank, Berlijn
1911-1919, adviseur van de Duitse regering, voorzitter van de
Kriegslastenkommission, onderhandelaar inzake herstelbetalingen 1920-1923:
194, 200, 204
Bernhard, dr. G. (1875-1944); hoofdredacteur van de linksliberale Vossische
Zeitung, professor honoris causa van de universiteit van Berlijn 1925, lid van
de rijksdag voor de DDP 1928-1930: 97, 191, 197
Beusekom, F.A.H. van; sollicitant naar de functie van secretaris van Bruins:
179
Bierens de Haan, mr. dr. J., zie Haan, mr. dr. J. Bierens de
Binnerts, dr. J.G. (* 1894); secretaris van Bruins 1924-1930: 66, 118, 166, 176,
179, 212, 213
Bismarck-Schönhausen, O.E.L. Fürst von (1815-1898); rijkskanselier 1871-1890:
193
Blankenstein, dr. M. van (1880-1964); correspondent te Berlijn voor de Nieuwe
Rotterdamsche Courant 1921-1931: 187, 206
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Block, mr. L. de (1904-1988); medewerker van de Incasso-Bank 1928-1945,
verbonden aan de Österreichische Nationalbank als secretaris van Bruins 1931:
34
Bongaerts, ir. M.C.E. (1875-1959); minister van waterstaat 1925-1926, lid van
de Tweede Kamer voor de RKSP 1926-1945: 32
Bonn, prof. dr. M.J. (1873-1965); hoogleraar economie aan de universiteiten
van Berlijn en München: 89, 181
Bordes, mr. dr. J. van Walré de (1894-1947); werkzaam bij het ministerie van
buitenlandse zaken 1919-1921, medewerker van het permanent secretariaat
van de Volkenbond sinds 1921, lid van de economische en financiële sectie
van idem, secretaris van de financiële commissie van idem: 150, 179, 200,
211
Bos, drs. Th.S.H.: 34
Bosch, drs. R.: 34
Bosdari; Italiaans kunsthandelaar: 179
Bousquet; sollicitant naar een ondergeschikte functie bij de Volkenbond: 187
Brand, R.H.; directeur Lazard Bros & Co. Ltd., Londen, Brits expert inzake
herstelbetalingen 1922: 182, 188
Bresciani-Turroni, C.; Italiaans econoom en publicist: 200
Briand, A. (1862-1932); Frans premier 1909-1910, 1915-1917, 1921-1922,
1925-1926 en 1929-1935, minister van buitenlandse zaken 1925-1929: 99
Brink, Van; lid van de staatscommissie voor de nikkelen munt: 198
Bruins, prof. mr. dr. G.W.J. (1883-1948); gepromoveerd tot doctor in de
rechtswetenschap op het proefschrift De rechtsgrond der schadevergoeding
in 1905 en, drie jaar later, op stellingen tot doctor in de staatswetenschap,
ambtenaar ter provinciale griffie van Zuid-Holland 1906-1911, chef openbare
financiën van de griffie met de rang van hoofdcommies 1911-1913, hoogleraar
economie, munt-, krediet- en bankwezen, handels- en verkeerspolitiek aan de
Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam 1913-1925, rector
magnificus van idem 1913-1918, oprichter van de Economisch-Statistische
Berichten 1915, reserve-officier bij de brigade grenadiers en jagers te Den
Haag, laatstelijk als reserve-kapitein, gedelegeerde naar de conferenties van
Brussel en Genua, lid van de door de Raad van bijstand van de DEZ van het
ministerie van buitenlandse zaken in het leven geroepen commissie van
preadvies in kredietzaken, lid van het comité-Van Welderen Rengers,
commissaris voor de bankbiljettenuitgifte bij de Reichsbank 1924-1930,
koninklijk commissaris van DNB 1926-1943, Rijnvaartcommissaris november
1931-september 1933, adviseur van de Österreichische Nationalbank 1931,
president-directeur van het Nederlandsch Clearing Instituut 1934-1943, directeur
van het Internationale Monetaire Fonds 1946-1948. Voorts onder meer lid van
de Economische Raad, voorzitter van de commissie van advies tot vermijding
van dubbele belasting tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië, commissaris
van de Twentsche Bank, de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek en de
Zeeuwsche Hypotheekbank, vice-president van het Institut International des
Finances Publiques (Parijs), honorair lid van de Société Belge de l'Economie
Politique, correspondent van de Royal Economic Society. Ridderorden: ridder
in de orde van de Nederlandse Leeuw, commandant in de huisorde van Oranje,
commandant in de orde van het legioen van eer, commandant in de orde van
verdienste van Chili, ridder in de kroonorde van Italië, ereteken van Oostenrijk,
rode-kruismedaille van Duitsland: passim
Bruins, mr. D. (* 1912); zoon van G.W.J. Bruins: 34, 193, 201, 208
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Bruins, J.G. (1916-1935); zoon van G.W.J. Bruins: 195, 202
Brüning, dr. H. (1885-1970); rijkskanselier (Zentrum) 1930-1932, hoogleraar
te Harvard 1934-1951: 27, 28, 163
Burckhardt; directeur van de Schweizerische Nationalbank: 206
Caillaux, J. (1863-1944); Frans staatsman, talrijke malen minister, onder meer
minister van financiën 1925, 1926, 1935: 184
Callens, A. (1877-1952); directeur Société Générale de Belgique, Brussel
1917-1947, lid van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930: 101, 111,
118, 151, 174, 187, 188, 191, 192, 194-197, 204, 210
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Cassel, prof. dr. G. (1866-1945); hoogleraar economie te Stockholm,
gedelegeerde naar de conferenties van Brussel en Genua: 11, 14, 181
Chéron, H.; Frans minister van landbouw: 201
Coates; medewerker van het Engelse ministerie van financiën: 200
Cohn, E.; directeur van de Nationalbank te Kopenhagen, economisch historicus:
188, 213
Colenutt; medewerker van S. Parker Gilbert: 175, 191
Colijn, dr. H. (1869-1944); minister van oorlog (ARP) 1911-1913, directeur van
de Bataafsche Petroleum Mij., Amsterdam/Londen 1914-1921, lid van de Eerste
Kamer 1914-1923 en 1926-1928, minister van financiën 1923-1925,
vice-voorzitter van het raadgevend economisch comité van de Volkenbond
1928-1929, voorzitter Zuiderzeeraad 1929-1933, minister van koloniën
1933-1937, idem van algemene zaken 1937-1939, voorzitter van de ministerraad
1925-1926 en 1933-1939; minister van staat 1929, doctor honoris causa van
de Vrije Universiteit 1930, commissaris van de NHM: 5, 6, 32, 33, 126, 180,
188, 194, 198, 199
Coolidge, (J.) C. (1872-1933); president van de Verenigde Staten 1923-1929:
17, 67
Couperus, L.M.A. (1863-1923); literator: 21
Cremer, J.Th. (1847-1923); minister van koloniën 1897-1901, president NHM
1907-1912, gezant in Washington 1918-1920: 7
Crena de Iongh, mr. D. (1888-1983); directeur van de NHM 1925-1934,
president idem 1934-1939: 167, 189
Cuno, dr. W. (1876-1933); directeur-generaal Hamburg-Amerika Linie (Hapag)
1918-1922 en 1923-1933, rijkskanselier 1922-1923: 16, 148
Curtius, J. (1877-1948); minister van economische zaken (DVP) 1926-1929,
minister van buitenlandse zaken 1929-1931: 86, 99, 141, 145, 150, 158, 163,
177, 204, 212
Curzon of Kedleston, G.N. Marquis (1859-1925); Brits minister van buitenlandse
zaken 1919-1924: 3, 4
Cushendun, zie McNeill, R.J. Baron
Dawes, Ch.G. (1865-1951); Amerikaans brigade-generaal, voorzitter van de
gelijknamige commissie 1923-1934, vice-president van de Verenigde Staten
1924-1929: ambassadeur in Londen 1929-1932: 18, 67, 102, 179
Delacroix, L. (1867-1929); Belgisch staatsman en financier, eerste minister
1918-1920, gedelegeerde naar de inter-geallieerde commission des réparations,
railway trustee 1924-1930: 47, 64, 130, 131, 182, 184, 185, 187, 190, 200
Delprat, mr. G.H.M. (1867-1951); directeur-secretaris van DNB 1915-1923:
119, 182, 188, 206, 210
Denis; medewerker van S. Parker Gilbert: 179
Dernburg, dr. B.; directeur van de Bank für Handel und Industrie, Berlijn
(Darmstädter Bank), secretaris-generaal van het ministerie van koloniën
1900-1909, woordvoerder van de DDP inzake financiële vraagstukken: 200
Deventer, S. van (* 1888); verbonden aan c.v. Wm. H. Müller & Co., Den Haag:
45, 65, 181
Dillen, dr. J.G. van (1883-1969); economisch historicus: 195
Dillon, C.; Amerikaans bankier, vennoot van Dillon Read & Co., New York: 139,
142, 195, 204, 205
Döblin, dr. A. (1878-1957); literator: 21
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Doorninck. mr. dr. A. van (1874-1952); thesaurier-generaal van het departement
van financiën 1923-1935: 58, 181, 184, 188, 193-196, 198, 199, 206
Dorp, mej. mr. dr. E.C. van (1872-1945); privaatdocente staathuishoudkunde
aan de rijksuniversiteit Utrecht 1918-1922, lid van de Tweede Kamer 1922-1925
(conservatief-liberaal), publiciste over economische vraagstukken: 65, 186
Dreyse, dr. Fr. (1874-1943); vice-president van de Reichsbank 1926-1939: 84,
101, 109, 114, 116, 121, 123, 125, 128, 130, 143, 147, 151, 152, 154, 155,
162, 164, 165, 167-169, 171-173, 175, 176, 189-192, 194-199, 201-203, 205,
206, 208-210, 212
Drummond, Sir E., Earl of Perth (1876-1951); secretaris-generaal van de
Volkenbond 1919-1933: 136

Nederlandse historische bronnen 8

229
Dunk, prof. dr. H.W. von der: 32
Dunlop, G.A. (1887-1967); directeur van de NIHB 1922-1952: 196
Ebert, F. (1871-1925); lid van de rijksdag voor de SPD, rijkskanselier 1918,
rijkspresident 1919-1925:46, 180
Eeghen, S.P. van (1853-1934); firmant van het handelshuis fa. Van Eeghen &
Co. 1880-1934, Amsterdam, voorzitter van de kamer van koophandel en
fabrieken te Amsterdam 1904-1920, commissaris van DNB: 29, 205
Enthoven, E. (* 1873); gedelegeerd commissaris van de NV Deli-maatschappij
en gedelegeerd lid van de raad van beheer van NV Cultuurmij De Oostkust:
196
Erzberger, M. (1875-1921); minister van financiën (Zentrum) 1919-1920: 7, 8
Everwijn, mr. J.C.A. (1873-1939); gezant te Washington 1921-1922, directeur
NHM 1922-1929: 77, 182, 196
Eysinga, prof. jhr. mr. W.J.M. van (1878-1961); hoogleraar volkenrecht te
Groningen 1908-1912, idem te Leiden 1912-1931, lid van het Permanente Hof
van internationale justitie 1931-1946, Rijnvaartcommissaris 1910-1931: 31
Feltrinelli, C.; directeur Credito Italiano, Milaan, lid van de Generalrat van de
Reichsbank 1924-1930: 118, 151, 152, 195, 197, 207
Fentener van Vlissingen, dr. F.H., zie Vlissingen, dr. F.H. Fentener van
Flick, Fr. K.; Duits staalfabrikant: 2
Franck, L. (1868-1937); minister van koloniën 1918-1924, gouverneur van de
Banque de la Belgique 1924-1937: 70, 135, 187
François, prof. mr. dr. J.P.A. (1889-1978); adviseur van het ministerie van
buitenlandse zaken met de rang van administrateur, chef afdeling
Volkenbondszaken 1921-1946, buitengewoon hoogleraar volkenrecht en
consulair recht aan de Handels-Hoogeschool te Rotterdam 1920-1959: 196
Francqui, E.L.J. (1863-1935); onderdirecteur van de Société Générale de
Belgique, Brussel, directeur idem 1935, minister zonder portefeuille 1934-1935,
minister van staat: 36, 64, 65, 100, 115, 117, 150, 186, 206
Frank, (A.M.) A. (1929-1945); auteur van Het achterhuis. Dagboekbrieven van
12 juni 1942-1 augustus 1944 (Amsterdam, 1947): 7
Fraser, L. (1889-1945); juridisch adviseur van Parker Gilbert en hoofd van
diens Parijse bureau 1924-1927, vennoot van Ropes, Gray, Boyden & Perkins
(Boston) 1927-1930, vice-president van de BIB 1930-1933, president idem
1933-1935, vice-president van de First National Bank of New York, New York
1935-1937: 122, 147, 150, 154-156, 158-160, 181, 186, 191, 212
Frère; Belgisch financier: 157, 180, 194, 195, 197, 206, 212
Friday; Amerikaans bankier: 198
Friedländer, prof. dr. M. (1867-1958); kunsthistoricus, directeur van het Kaiser
Friedrich Museum te Berlijn: 179, 196
Fuchs, R.; directeur van de Reichsbank, in het bijzonder belast met
valuta-transacties: 121, 183, 184, 187, 197, 198, 211
Führ, medewerker van het bureau van S. Parker Gilbert: 202
Füstenberg, C. (1850-1933); vennoot van de Berliner Handels-Gesellschaft
1902-1930, Deputierter des Zentralauschusses bei der Reichsbank: 39-41,
140, 180, 190, 194
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Geer, jhr. mr. D.J. de (1870-1960); Tweede Kamerlid voor de CHU en
fractievoorzitter 1933-1939; minister van financiën 1921-1923, 1926-1933 en
1939-1940: 65, 130, 137, 193, 195, 199
Gerretson, prof. dr. F.C. (1884-1958); directie-secretaris Koninklijke Petroleum
Maatschappij, Londen 1920-1925, bijzonder hoogleraar ethnologie en
geschiedenis van Nederlands-Indië in Utrecht 1925-1954, voorzitter van de
Nationale Unie, dichter: 32
Gevers, W.A.F. baron (1856-1927); gezant te Berlijn 1906-1927: 58, 180, 181,
183
Gilbert, zie Parker Gilbert, S.
Glasenapp, O. von (1853-1928); vice-president van de Reichsbank 1906-1924:
45, 46, 180, 181
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Goebbels, dr. J. (1897-1945); minister van propaganda en volksvoorlichting
1933-1945: 31
Goedemans, J.M.; Berlijns correspondent van De Telegraaf: 147, 162, 176,
195, 203, 204, 206, 208, 209, 212
Goedhart, G.J.; (in 1933 door naamsverandering gewijzigd in Van Heuven
Goedhart) (1901-1956); lid van de hoofdredactie van De Telegraaf,
hoofdredacteur idem 1930-1933: 207
Goldschmidt, J. (1882-1955); voorzitter van de raad van bestuur van de
Darmstädter und Nationalbank, Berlijn: 164, 176, 184, 189, 190, 197, 209
Göring, H. (1893-1946); commandant van het escadrille Freiherr von Richthofen
1918, vertegenwoordiger van Fokker in Denemarken 1919-1921, lid van de
rijksdag voor de NSDAP 1928-, voorzitter van de rijksdag 1932-, minister van
luchtvaart 1933-1945, leider van het vierjarenplan 1936-1945: 31
Graeff, jhr. mr. A.C.D. de (1872-1957); gezant in Tokio en Washington
1919-1926; gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië 1926-1931, minister
van buitenlandse zaken (partijloos) 1933-1937: 32
Graham, Sir R. (1870-1949); Brits gezant in Den Haag 1919-1921: 4
Gregory, Sir Th.E.; directeur van de Bank of England: 182
Grimm, Frau R. von; echtgenote van een conservatieve Duitse politicus: 163,
174, 209
Gro, W. la (1874-1948); directeur NV Ruilverkeer en van het Amsterdamse
filiaal van de Banque de Paris et des Pays Bas: 188
Groot, mr. P. Hofstede de (1870-1951); directeur van de Amsterdamsche Bank:
187
Guinness, R.E.C.L., Lord Iveagh (1874-1967); Iers brouwer en bankier: 38,
179
Gutmann, F.B.E. (* 1886); zoon van een van de oprichters van de Dresdner
Bank, Dresden-Berlijn, vennoot van c.v. Proehl & Gutmann & Co., Amsterdam
en de Dresdner Bank, Dresden-Berlijn: 182, 198
Gijn, mr. dr. A. van (1866-1933); thesaurier-generaal 1911-1916, bijzonder
hoogleraar financiën in Leiden 1911-1920, minister van financiën 1916-1917
(Liberale Staatpartij), koninklijk commissaris bij DNB 1917-1926: 6, 11, 132,
182
Haan, mr. dr. J. Bierens de (1870-1937); secretaris van de NHM 1900-1917,
directeur NHM 1918-1935: 126
Haar, O. ter; sollicitant naar de functie van secretaris van Bruins: 179
Hagen, L. (1855-1932); vennoot van A. Levy, Keulen en van Sal. Oppenheimer
jr. & Co., Keulen, lid van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930: 35,
101, 129, 141, 151, 152, 167, 169, 199, 204, 207
Harriman, W.A. (* 1891); Amerikaans bankier en diplomaat: 44, 45, 180, 181,
190
Harris; Amerikaans uitvinder: 46, 180
Hautain, J.; directeur van de Société Générale de Banque SA, Brussel: 182,
202
Havenstein, R.E.A. von (1857-1923); president van de Preußische Staatsbank
(Seehandlung), Berlijn 1900-1908, president van de Reichsbank 1908-1923:
17, 24, 45, 46
Heck; president-directeur van de Deutsche Continentale Gasgesellschaft AG,
Dessau: 192
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Heldring, dr. E. (1871-1954); directeur Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot-Maatschappij 1899-1937, lid van de Raad van bijstand van DEZ
van het ministerie van buitenlandse zaken, voorzitter van de Amsterdamse
kamer van koophandel 1922-1931, dr. honoris causa van de universiteit van
Amsterdam 1932: 29, 48, 98, 153, 182, 187, 192, 195, 200-203, 205, 208
Helfferich, E. (* 1878); vennoot van de fa. Behn Meyer en Duits consul te
Batavia, directeur Straits und Sunda Syndikat AG, Hamburg/Batavia,
president-commissaris Hamburg-Amerika Linie AG (Hapag) 1933-1941: 133
Helfferich, dr. K. (1872-1924); lid van de raad van bestuur van de Deutsche
Bank, Berlijn 1908-1914, secretaris-generaal van het ministerie van financiën
1914-1916, secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken
1916-1917, zaakgelastigde in Moskou 1918, fractievoorzitter van de
conservatieve DNVP 1919-1920, woordvoerder van de wilhelminische oppositie
in de rijksdag 1920-1924: 45
Helmberger; medewerker van de rijksdrukkerij: 175
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Hendrik (1876-1934); prins der Nederlanden, W.A.E. hertog von
Mecklenburg-Schwerin, huwde koningin Wilhelmina in 1901: 138
Hengel, mr. A.J. van (1886-1936); directeur van de Amsterdamsche Bank
1916-1924, gedelegeerd commissaris bij de Robaver 1924-1928, directeur van
de Amsterdamsche Bank 1928-1932, directeur-generaal van de Österreichische
Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe te Wenen 1932: 42, 70, 137, 138, 180,
203
Hilferding, dr. R. (1877-1941); economist, minister van financiën (SPD)
1923-1924 en 1928-1930: 66, 85, 100, 113, 115, 117, 120, 139-142, 190,
193-195, 204, 205
Hilferding, Frau; echtgenote van dr. R. Hilferding: 113, 195
Hindenburg, P.L.H.A. von Beneckendorff und (1847-1934); opperbevelhebber
8e leger 1914, opperbevelhebber aan het Oostfront 1916-1918, chef generale
staf, rijkspresident 1925-1934: 126, 145, 163, 165, 172, 173, 185, 209
Hirschfeld, dr. H.M. (1899-1961); werkzaam bij de Robaver 1921-1925,
promoveerde in 1922 bij Bruins tot doctor in de handelswetenschap op het
proefschrift Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland,
afdelingschef bij de Javasche Bank 1925-1931, directeur-generaal van de
afdeling handel en nijverheid van het departement van economische zaken en
landbouw 1931-1940, waarnemend secretaris-generaal idem 1940-1945. Voorts
onder meer voorzitter van de raad van toezicht van het Nederlandsch Clearing
Instituut: 33, 182
Hitler, A. (1889-1945); leider van de NSDAP, rijkskanselier 1933-1945;
rijkspresident (Führer) 1934-1945: 1, 27, 31, 138, 168
Hoetsch, O.; woordvoerder buitenlandse zaken van de DNVP: 194
Hofstede de Groot, mr. P., zie Groot, mr. P. Hofstede de
Holstijn, mr. J. Westerman (1882-1966); directeur van DNB 1921-1933,
directeur-secretaris idem 1933-1941 en 1945-1947: 42, 119, 180, 182, 210
Hooft, P. 't; waarnemend secretaris van Bruins 1924: 38, 179
Hoop Scheffer, mr. J.G. de (1884-1964); directeur van de Nationale
Hypotheekbank NV te Amsterdam, voorzitter van de raad van toezicht van de
Nederlandsche Middenstands Bank NV: 206
Hoover, H.C. (1874-1964); president van de Verenigde Staten 1929-1933: 28,
97
Houghton, A.B. (1863-1941); Amerikaans glasfabrikant, ambassadeur te Berlijn
1922-1925, ambassadeur in Londen 1925-1929: 41, 180
Hülse; beambte van de Reichsbank: 148, 203, 207
Hugenberg, A. (1865-1951); voorzitter van de raad van bestuur van het
Krupp-concern 1909-1915, persmagnaat, leider van de DNVP 1928-1933,
aanvoerder van het rijkscomité voor het referendum over het Young-plan 1929,
minister van economische zaken en landbouw 1933: 27, 31, 138, 147, 163
Huldschinsky; Berlijnse familie, die haar fortuin had gemaakt in de
Opper-Silezische mijnbouw: 97
Hurgronje, mr. A.M. Snouck (1882-1951); chef DEZ van het ministerie van
buitenlandse zaken 1919-1921, secretaris-generaal van idem 1921-1941 en
1945-1948: 58, 181, 182, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 199, 201-203, 205,
206, 208
Iongh, mr. D. Crena de (1888-1983); directeur van de NHM 1925-1934,
president idem 1934-1939: 167, 189
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Janssen; medewerker van het bureau van S. Parker Gilbert: 175, 192
Jaspar, H. (1870-1939); Belgisch minister van buitenlandse zaken 1920-1924,
minister van koloniën en minister-president 1926-1931, minister van
buitenlandse zaken 1934: 135
Jay, P. (1870-1949); directeur van Morgan, Harjes & Cie, Parijs, voorzitter van
de raad van bestuur van de Federal Reserve Bank of New York 1914-1926,
plaatsvervanger van agent general S. Parker Gilbert 1927-1930: 67, 75, 77,
110, 113, 121-123, 125, 141, 142, 159, 168, 175, 185, 188-190, 192-194,
196-199, 201, 203, 204, 208, 210
Jeidels, O.; vennoot van de Berliner Handels-Gesellschaft: 148, 207
Jonker, W.J.; procuratiehouder van fa. Pierson & Co., Amsterdam, belast met
de valuta-arbitrage: 204

Nederlandse historische bronnen 8

232
Juliana (* 1909), prinses der Nederlanden: 209
Kahn, O.H. (1867-1934); als bankier werkzaam bij Speyer & Co., New York
1893-1895, vennoot van Kuhn, Loeb & Co., New York: 46, 188
Kan, mr. J.B. (1873-1947); secretaris-generaal van het departement van
binnenlandse zaken 1908-1926 en 1929-1931, minister van binnenlandse
zaken en landbouw 1926-1931 (partijloos): 188
Kardorff, S. von (1873-1945); lid van de rijksdag voor de DNVP en DVP
1920-1932, vice-president van idem 1928-1932: 171, 195
Karnebeek, jhr. mr. dr. H.A. van (1874-1942); burgemeester van Den Haag
1911-1918, minister van buitenlandse zaken 1918-1927 (partijloos), commissaris
der koningin in Zuid-Holland 1928-1942: 58, 144, 184, 193
Karpinski; president van de Bank Polski: 185, 195
Kastl, dr. L. (1878-1969); voorzitter van het Reichsverband der deutschen
Industrie, gedelegeerde naar de conferentie van Parijs: 113, 190
Kaufmann, dr. C.L.B. (1861-1932); Geheimer Oberfinanzrat, vice-president
van de Reichsbank 1924-1926: 38, 179, 181, 183, 184, 213
Keesing, L.; procuratiehouder van Kuhn, Loeb & Co., New York, directeur van
het filiaal van M.M. Warburg & Co., Hamburg, te Amsterdam 1929-1930: 131
Kehl, dr. W.; directeur van de Disconto-Gesellschaft, Berlijn: 137
Keipert, Frau dr. M.: 34
Kellogg, F.B. (1856-1937); Amerikaans ambassadeur te Londen 1924-1925
minister van buitenlandse zaken 1925-1929: 60, 94
Kelly, miss; kennis van Bruins: 163, 209
Kemal Mustafa Pasja (Atatürk) (1882-1938); president van Turkije 1924-1938:
193
Kempner, dr. P.; vennoot van Mendelssohn & Co., Berlijn en idem Amsterdam:
6, 181
Kent, F.I. (1869-1954); directeur van Bankers Trust Co., New York, financieel
adviseur van het Amerikaanse ministerie van oorlog, financieel
vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering in Parijs, adviseur van de
inter-geallieerde commission des réparations te Parijs: 8
Keynes, Lord J.M. (1883-1946); sinds 1908 verbonden aan de universiteit van
Cambridge, medewerker van de Treasury 1915-1919, vertegenwoordiger van
dat ministerie in Versailles, auteur van The Economic Consequences of the
Peace (1919), uitgever van het Economic Journal 1919-1944: 4, 8, 98, 99, 182,
191
Keynes-Lopokova, L.; echtgenote van J.M. Keynes, balletdanseres: 98
Kievit, P.R. de: 3
Kindersley, Sir R.M. (1871-1954); directeur Lazard Bros & Co. Ltd., Londen,
directeur van de Bank of England 1914-1924, lid van de Dawescommissie
1924: 22, 35, 36, 100, 179
Klöckner, P. (1863-1940); directeur-eigenaar van de gelijknamige staalfabriek
(Zentrum): 102
Köhler, H. (1878-1949); minister van financiën 1927-1928, 1928-1932, lid van
de rijksdag (Zentrum): 1, 3, 73, 77, 78, 81-88, 90, 91, 93, 94, 189
Kreuter, dr. A; Duits gedelegeerd commissaris voor het Nederlands-Duits
kredietverdrag van 1920: 8, 184, 205
Kritzler, E.; vennoot van S. Bleichröder & Co., Berlijn en H. Aufhäuser, München:
155
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Kröller, dr. A.G. (1862-1941); directeur-eigenaar van de c.v. Wm. H. Müller &
Co., Den Haag, mede-oprichter van de Handelshoogeschool te Rotterdam
1913, lid van de Raad van bijstand van DEZ van het ministerie van buitenlandse
zaken, dr. honoris causa van de Rotterdamse Handelshoogeschool 1922,
Rijnvaartcommissaris 1923-1940: 22, 31, 44, 45, 65, 66, 70, 137, 180, 182,
186, 187, 203, 213
Kühlmann, R.H. von (1873-1948); Duits gezant in Den Haag 1915, minister
van buitenlandse zaken 1917-1918: 181
Kutisker; Poolse financiële adventurier en wisselruiter: 46
Kuyper, dr. A. (1837-1920); minister van binnenlandse zaken en eerste minister
1901-1905, lid Eerste Kamer (ARP) 1913-1920: 6
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Layton, W.T. Baron of Danehill (1884-1966); leider van de economisch-financiële
sectie van de Volkenbond, redacteur van The Economist 1922-1938: 14, 144,
182, 206
Lennep, jhr. F.J.E. van (1890-1980); vennoot van fa. Patijn, Van Notten & Co.
te Amsterdam: 42, 180
Leverve, G.; railway commissioner 1924-1930, lid van de general co-ordinating
board: 50, 54, 99, 100, 148, 179, 191, 194, 197-199, 207, 208
Lieftinck, J.H. (* 1902); lid van de fa. J.H. Lieftinck & Zn., Amsterdam, sollicitant
naar de functie van secretaris van Bruins: 179
Limburg Stirum, J.P. graaf van (1873-1948); gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië 1916-1921, gezant in Caïro 1922-1924, gezant te Berlijn
1927-1937: 82, 87-90, 93, 103, 107, 109, 136, 137, 143, 160, 177, 188-194,
196, 198-200, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 212
Limburg Stirum-van Sminia, C.M.R. gravin van (1875-1955): echtgenote van
mr. J.P. graaf van Limburg Stirum: 160, 202, 208
Loder, mr. B. Ph.; sollicitant naar de functie van secretaris van Bruins: 179
Loeff, mr. A.E. Schim van der; Haags advocaat: 180
Logan; medewerker van de Bank of England: 181
Lohmann, J.Th. (* 1881), procuratiehouder van de Deutsche Bank, filiaal
Amsterdam 1920-1922, directeur van de Bank voor Indië te Amsterdam
1922-1931: 191
Loochnick, Van; president van de Zweedse circulatiebank: 202
Lubbock, Sir C. (1872-1956); directeur van de Bank of England: 182
Ludendorff, E. (1865-1937); chef van de ‘Aufmarschabteilung’ van de generale
staf 1908-1912, chef-staf Oostfront 1914-1916 onder bevel van Hindenburg,
de ‘heimliche Diktator’ 1916-1918, mede-aanstichter van de bierkelder-putsch
van 1923, nadien publicist: 168
Luther, H. (1879-1962); burgemeester van Essen, minister van landbouw
(partijloos) 1922-1923, minister van financiën 1923-1925, rijkskanselier
1925-1926, president van de Reichsbank 1930-1933, ambassadeur te
Washington 1933-1937: 24, 42, 129, 166, 167, 169, 172-174, 176, 181, 209-212
Lynden van Sandenburgh, mr. dr. F.A.C. graaf van (1873-1932); commissaris
van de koningin in de provincie Utrecht 1914-1928, vice-voorzitter van de Raad
van State 1928-1932: 205
Maas, H.S.J. (1855-1922); consul-generaal te Londen 1897-1922: 65
MaItzan und zu Wartenburg und Penzlin, A.G.O. Freiherr von (1877-1927);
secretaris-generaal ministerie van buitenlandse zaken 1906-1925, gezant in
Washington 1925-1927: 179
Mance, H.O. (1875-1966); Engels brigadier-generaal, directeur van The Imperial
Ottoman Bank, Londen, lid van de Verwaltungsrat van de Reichsbahn
1924-1930: 148, 149, 184, 197, 207
Mandele, mr. dr. K.P. van der (* 1880); directeur van de Robaver 1910-1940,
curator van de Nederlandsche Economische Hoogeschool: 180
Mann, L.H. (1871-1950); literator: 2, 3
Mann, Th.J.H. (1875-1955); literator: 1
Mannheimer, dr. F. (1890-1939); inkoper voor de Kriegsmetallgesellschaft in
Nederland 1914-1917, agent van de Reichsbank te Amsterdam 1917-1920,
vennoot van Mendelssohn & Co., Berlijn en idem te Amsterdam 1920-1939:
6, 7, 14, 41, 44, 46, 126, 180, 211
Markus; Duits financier: 182
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Marx, W. (1863-1946); voorzitter van de rijksdagfractie van het Zentrum
1921-1928, rijkskanselier 1923-1925, minister van financiën 1926, rijkskanselier
1926 en 1927-1928: 18, 42, 78, 81, 91, 94, 180, 189
May, S.P.D. (1868-1940); vennoot van fa. Lippman, Rosenthal & Co.,
Amsterdam 1904-1940: 200
McFadyean, Sir A. (1887-1974); vertegenwoordiger van de Treasury in Parijs
1919-1920, secretaris van de commission des réparations 1922-1924,
commissioner of the controlled revenues 1924-1930: 36, 48, 122, 179, 184,
192, 193, 197, 204
McFadyean-Chute, Lady D.E.; echtgenote van Sir A. McFadyean: 173, 210
McGarrah, G.W. (1863-1940); president van de Mechanics and Metals National
Bank, New York, lid van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930, directeur
Chase National Bank, New York,
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president van de Federal Reserve Bank van New York 1928-1930, president
van de BIB 1930-1933: 23, 49, 50, 67, 75, 116, 147, 149-160, 162, 168-172,
174, 182, 183, 188, 189, 191, 196, 207-209, 211
McNeill, R.J., Baron Cushendun (1861-1934); secretaris-generaal van de
Treasury vanaf 1925: 103
Marees van Swinderen, jhr. mr. R. de, zie Swinderen, jhr. mr. R. de Marees
van
Mecklenburg, von; zie Adolf Friedrich
Mees, R.A.; lid van de raad van beheer van de Zuid-Amerika Lijn: 50, 193
Meinesz, H. (* 1871); gedelegeerde van de Javasche Bank te Amsterdam,
directeur Javasche Bank, bijkantoor Amsterdam 1917-1931: 181
Melchior, dr. C.J. (1871-1933); vennoot van M.M. Warburg & Co., Hamburg,
Duits vertegenwoordiger in Versailles en Brussel, lid van de financiële
commissie van de Volkenbond, lid van de Youngcommissie 1929,
plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur van de BIB 1930: 100,
102, 113, 120, 131-133, 179, 183, 192, 194, 201, 210
Mendelssohn, F. von (1865-1935); vennoot van Mendelssohn & Co., Berlijn
en idem, Amsterdam, president van de kamer van koophandel te Berlijn
1921-1931, lid van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930, president
van de internationale kamer van koophandel 1931: 35, 77, 101, 152, 167-170,
173, 179, 180, 194, 209, 210
Meulen, C.E. ter (1867-1937); vennoot van Hope & Co., Amsterdam 1901-1937,
gedelegeerde naar de conferentie van Brussel, lid van de financiële commissie
van de Volkenbond 1920-1937: 8, 48, 52, 55, 56, 75-77, 120, 182, 183, 187,
188, 190, 193, 194, 196, 211
Mlynarski; vice-president van de Bank Polski: 185
Moldenhauer, prof. dr. P. (1872-1947); hoogleraar verzekeringsmathematica,
minister van economische zaken (DVP) 1929, minister van financiën 1929-1930:
144, 152, 163, 169, 177, 211, 212
Moll; president van de Zweedse rijksbank: 188
Monchy, mr. dr. S.J.R. de (1880-1961); griffier van de provinciale griffie van
Zuid-Holland 1913-1921, burgemeester van Arnhem 1921-1934, idem van Den
Haag 1934-1940 en 1945-1947: 13
Moreau, E.; gouverneur van de Banque de France 1926-1930: 70, 98, 102,
120, 122, 128, 135, 150, 153-158, 170, 187, 188, 206
Moret, M.; ambtenaar van het Franse ministerie van financiën, gouverneur van
de Banque de France sedert 1930: 187
Morgan, J.P. jr. (1867-1943); zoon van J.P. Morgan sr. (1837-1913), vennoot
van J.P. Morgan & Co., New York: 40, 50, 51, 110-112, 114, 115, 138-140,
144-146, 155-157, 161-164, 194, 195, 207, 209
Morgan, Sh. (1884-1968); medewerker van S. Parker Gilbert 1926-1930,
vice-president Chase National Bank, New York 1931: 68, 79, 80, 84, 85, 105,
109, 112, 122, 130, 140, 168, 185, 186, 188-190, 192-194, 199, 202, 206, 208
Morgan, mrs.; echtgenote van Sh. Morgan: 194, 198
Morrow, D.D. (1873-1931); vennoot van J.P. Morgan & Co., New York,
1914-1927, ambassadeur in Mexico 1927-1930, senator 1931: 107, 110
Mowrer, E.; journalist van de Chicago Tribune: 148, 192, 198, 201, 203, 206
Müller (Franken), H. (1876-1931); minister van buitenlandse zaken (SPD)
1919-1920, rijkskanselier 1920 en 1928-1930: 100, 145, 177
Muller, mr. A.P. (* 1893); directeur van de Amsterdamsche Scheepsverband
Bank NV 1927-1938: 156, 162, 207, 208
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Musil, dr. R.E. von (1880-1942); literator: 21
Neumeister; ambtenaar van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken: 197
Niemeyer, Sir O.(E.)(1883-1971); beambte van de Treasury 1906-1927,
directeur van de BIB 1931-1965, directeur van de Bank of England (1938-1952):
160, 181, 182, 186
Nogara, B.; Italiaans bankier, trustee van de Bank for German Industrial
Debentures 1924-1930: 47, 99, 100, 159, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199,
202, 208, 211, 212
Nordhoff; medewerker van de statistische afdeling van de Reichsbank: 190
Norman, Lord Montagu C. (1871-1950); gouverneur van de Bank of England
1920-1944: 17, 19, 23-
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25, 48-56, 58, 61, 64, 65, 70, 72, 74, 75, 94, 100, 105, 116, 119, 126, 135, 149,
151, 154, 156, 160-162, 164, 183, 185-188, 191, 194, 199, 200, 207, 208, 213
Norris, E.E. (1882-1958); medewerker van S. Parker Gilbert: 120, 193, 197
Olszowski; Poolse adellijke familie: 89
Oss, S.F. van (1868-1949); publicist over financiële en politieke vraagstukken,
mede-oprichter en directeur van de Haagsche Post: 14
Ossietzky, C. von (1889-1938); hoofdredacteur van Die Weltbühne, Nobelprijs
voor de vrede 1936: 105, 192
Oud, mr. P.J. (1886-1968); Tweede Kamerlid voor de VDB 1917-1933 en
1937-1938, minister van financiën 1933-1937, burgemeester van Rotterdam
1938-1941 en 1945-1952: 32
Palyi; Hongaars econoom: 200
Parker Gilbert, S. (1892-1938); secretaris-generaal van het Amerikaanse
ministerie van financiën 1921-1923, agent general for the reparation payments
1924-1930, voorzitter van het transfer committee 1924-1930, trustee voor de
Daweslening 1924-1930, voorzitter van de general coordinating board
1924-1930, vennoot van J.P. Morgan & Co., New York 1931-1938: 2, 23-27,
29, 50, 60-64, 66-69, 72, 73, 75-87, 89-91, 93-100, 102-107, 109-116, 120-123,
128, 130, 138-142, 144-146, 148, 152-153, 157-159, 161-163, 167, 169, 175,
179, 181-212
Parker, Amerikaans bankier; saneerde Guaranty Trust Co., New York: 45
Parmentier, J. (1886-1936); gouverneur van het Credit Foncier de France,
Parijs, lid van de Dawescommissie 1924, lid van het transfer committee
1924-1930: 100, 150, 206
Patijn, mr. R.J.H. (1863-1956); thesaurier-generaal van het departement van
financiën 1898-1905. lid van de Tweede Kamer 1905-1918 (Liberale Unie),
secretaris-generaal van het departement van buitenlandse zaken 1919-1921,
lid van de board van de Bank for German Industrial Debentures 1924-1930:
126, 144, 182, 192, 194, 199, 206
Petschek; familie behorend tot de Berlijnse society: 129
Peyster, De; Belgisch financier: 160, 208
Philipson; directeur van de Sveriges Handelsbanken, Stockholm: 137
Pigou, prof. dr. A.C.; hoogleraar economie te Cambridge, gedelegeerde naar
de conferentie van Brussel: 11, 14
Pirelli, A. (1882-1971); directeur van het Italiaanse Pirelli-concern, lid van de
Youngcommissie 1929: 100, 150, 182
Pirr; medewerker van de rijksdrukkerij: 175, 210
Pius XI (1857-1939); paus 1922-1939: 199, 210
Plockmann; Amerikaans bankier: 181
Poincaré, R. (1860-1934); president van Frankrijk 1913-1920, eerste minister
1912, 1922-1924 en 1926-1929: 16, 79, 95, 96, 103, 106, 107, 109, 120, 192
Poliakoff; redacteur en columnist (‘Augur’) van The Times: 191
Pont, dr. D.F.; sedert 1923 employé Transvaalsche Handelsbank,
Johannesburg, sollicitant naar de functie van secretaris van Bruins: 179
Poole, D.C. (1885-1952); specialist voor Russische aangelegenheden in het
State Department 1920-1924, tweede man van de Amerikaanse ambassade
in Berlijn 1926-1930: 109, 110, 122, 193, 197, 202
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Popitz, J. (1884-1945); secretaris-generaal van het Duitse ministerie van
financiën (DDP) 1925-1929, Pruisisch minister van financiën 1933-1944: 113,
114, 192
Popoff; gezant van Bulgarije in Berlijn: 188, 191, 197
Prezedziecki, graaf; directeur van de kamer van koophandel te Warschau: 185
Prittwitz und Gaffron, F.W. Freiherr von (1884-1955); ambassadeur in
Washington 1927-1933: 112, 161, 189
Puchinger, dr. G.: 6
Pünder, dr. H. (1888-1966); secretaris-generaal van de Reichskanzlei (Zentrum),
het secretariaat van de rijkskanselier 1926-1932: 84
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Quesnay, P. (1895-1937); directeur van het Bureau des Etudes van de Banque
de France, general manager van de BIB 1930-1931: 122, 128, 133, 138, 147,
148, 150, 151, 154-162, 167, 169-172, 197, 199, 201, 202, 204, 207-209, 211,
212
Rathenau, E. (1838-1915); oprichter van de Deutsche Edison-Gesellschaft in
1883 en oprichter van de AEG in 1887: 39
Rathenau, W. (1867-1922); voorzitter van de raad van bestuur van AEG na
zijn vaders dood, chef van de Kriegsrohstoffabteilung van het ministerie van
oorlog 1914-1918, minister van wederopbouw 1921-1922, idem van
buitenlandse zaken 1922: 16, 17
Ratjen; Nederlands advocaat: 180
Raumer, dr. H. von (1870-1965); lid van de rijksdag voor de DVP, minister
1920-1921 en 1923: 109, 192
Reens; pleitbezorger van de Nederlandse vleesexport naar Duitsland: 180
Reinhold, dr. P.; minister van financiën 1926 (DDP): 65, 81, 185, 186
Reisch, dr. R. (1866-1938); president van de Oostenrijkse nationale bank
1922-1932: 181, 189, 204
Remshard, Hofrat dr. H. (* 1870); directeur van de Bayerische Hypothekenund Wechselbank, München, lid van de Generalrat van de Reichsbank
1924-1930: 167, 169
Rengers, dr. J.E. van Welderen baron (1877-1963); voorzitter Friese
maatschappij voor landbouw 1907-1918, lid Eerste Kamer 1922 (geen partij
bekend), initiatiefnemer van een comité ter leniging van de Duitse hongersnood
1924: 44
Repelius, dr. F.H. (1895-1970); secretaris van Bruins 1924-1930, chef secretarie
van DNB 1930-1948, onderdirecteur DNB 1948-1960: 52, 66, 176, 196, 202,
206, 212
Revelstoke, Lord zie Baring, C., Lord
Reynolds, J.E.; directeur van de First National Bank, New York, voorzitter van
het organisatiecomité van de BIB 1929-1930: 136, 144, 146, 155, 204
Richthofen, P. Freiherr von (* 1879); grootgrondbezitter, commissaris van
bankondernemingen, lid van de rijksdag voor de DNVP: 171
Rist, prof. dr. Ch.A. (1874-1955); hoogleraar economie te Parijs, vice-president
van de Banque de France 1926-1930: 75, 97, 175, 187, 188, 199, 212
Ritter, dr. K. (1883-1968); hoofdreferendaris aan het ministerie van buitenlandse
zaken 1921-1924, secretaris-generaal en directeur van de handelspolitieke
afdeling van het ministerie 1924-1937: 90, 201
Robbins, prof. dr. L.C. (* 1898); hoogleraar economie te Oxford en Londen:
179
Robertson; medewerker van het Parijse bureau van S. Parker Gilbert: 179
Robertson, Sir M.A. (1877-1951); Brits diplomaat, tijdelijk zaakgelastigde in
Den Haag 1919-1920: 3
Robinau, G.; president van de Banque de France 1919-1923: 185
Roele, drs. A.: 32
Rooth; vice-president van de Zweedse circulatiebank: 202, 210
Roozeboom; kapitein, chef van de Nederlandse geheime dienst GS IIIb: 207
Rosenthal, E. (* 1889); Berlijns kunsthandelaar: 197
Rossi; Berlijns vertegenwoordiger van het bankhuis Harriman: 44, 45, 180,
181, 190
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Rost van Tonningen, mr. M.M. (1894-1945); gedelegeerde van de Volkenbond
in Oostenrijk 1923-1928 en 1931-1936, lid van de Tweede Kamer voor de NSB
in 1937, commissaris voor de marxistische partijen 1940, president van DNB
1941-1945, waarnemend secretaris-generaal van financiën 1941-1945: 33
Rowe-Dutton, E. (*1891); financieel adviseur van de Engelse ambassade te
Berlijn: 176, 191, 211, 212
Rüfenacht, dr. H. (* 1867); Zwitsers gezant te Berlijn 1922-1932: 140, 204,
205, 210
Ruggeri (miss Rogers); Amerikaans operazangeres, vriendin van B. Strong:
140
Ruijs de Beerenbrouck, jhr. mr. Ch.J.M. (1873-1936); minister van binnenlandse
zaken (RKSP) 1918-1922 en 1932-1933, idem van binnenlandse zaken en
landbouw 1922-1925 en 1929-1932, Tweede Kamerlid en voorzitter van de
Tweede Kamer 1925-1929 en 1933-1936: 130, 137
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Rydbeck, J.O.E. von (1878-1951), directeur Scandinaviska Kreditaktienbolaget,
Stockholm: 137
Saemisch, prof. dr. F.E.H. von (1869-1945); Pruisisch minister van financiën
1921-1922, president van het Reichsrechnungshof (algemene rekenkamer)
1922-1938, opvolger van Bruins in 1930: 154, 173, 175, 210-212
Saher, mr. A.E.D. von (1890-1973); secretaris Nederlandsche kamer van
koophandel voor Duitsland, consul-generaal van Bulgarije: 190
Salomonsohn, dr. A. (1859-1930); vennoot van de Disconto-Gesellschaft,
Berlijn 1912-1929, lid van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930: 179
Salter, Sir (J.) A. (* 1881); directeur van de economische en financiële sectie
van de Volkenbond 1919-1920 en 1922-1931, hoogleraar te Oxford 1934-1944:
118
Sanchez, H. de; Amerikaans bankier, lid van de organisatiecommissie van de
BIB: 144
Santrouchitz-Gies, M. (* 1909); contactpersoon van de familie O.
Frank-Holländer tijdens hun onderduikperiode: 6
Sauerwein, J. (* 1880); secretaris van de Franse ambassadeur in Wenen,
nadien journalist van het Parijse dagblad Le Matin: 138
Schacht, dr. H.H.G. (1877-1970); plaatsvervangend directeur van de Dresdner
Bank, Berlijn 1908-1915, verbonden aan het generaal gouvernement te Brussel
1914-1915, directeur Nationalbank für Deutschland, Berlijn 1916-1922, idem
Darmstädter und Nationalbank, Berlijn 1922-1924, commissaris voor het
geldwezen 1923-1924, president van de Reichsbank 1924-1930 en 1933-1939,
minister van economische zaken 1934-1937, minister zonder portefeuille
1937-1943, op verdenking van betrokkenheid bij een samenzwering tegen het
staatshoofd gevangen gezet in Dachau 1944-1945, vrijgesproken door het
Internationale Militaire Tribunaal te Neurenberg in 1946, veroordeeld door een
Duits tribunaal in 1947, in hoger beroep vrijgesproken. Na 1947 adviseur van
diverse regeringen en enig vennoot van Schacht & Co., Düsseldorf: passim
Schacht, I.; dochter van H.H.G. Schacht: 211
Schacht, J.; zoon van H.H.G. Schacht: 128
Schäffer, dr. H.; secretaris-generaal van het ministerie van financiën 1929-1932:
192
Schim van der Loeff, mr. A.E. zie Loeff, mr. A.E. Schim van der
Schlieffen, Gräfin von; echtgenote van A. Graf von Schlieffen, chef van de
generale staf 1891-1906: 181
Schlitter, O. (1868-1939); directeur van de Deutsche Bank, Berlijn 1912-1931:
187, 192
Schott, dr. S.; directeur technische zaken van de Reichsbank: 38, 175, 179,
187, 210
Schubert, C. von (1882-1947); secretaris-generaal van het ministerie van
buitenlandse zaken 1924-1930: 150
Schürmann, J.G. (1874-1942); Amerikaans ambassadeur te Peking 1920-1924,
idem te Berlijn 1925-1930: 94
Schwabach, P. von; vennoot van S. Bleichröder, Berlijn, gedeputeerde in de
Zentralausschuss van de Reichsbank, vice-voorzitter van de board van de
Bank for German Industrial Debentures 1924-1930: 173
Schwerin von Krosigk, J.L. (L.) Graf (* 1887); secretaris-generaal aan het
ministerie van financiën 1920-1932, minister van financiën 1932-1945: 114
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Seeckt, mevrouw von; echtgenote van de chef-staf van de Duitse landmacht
1920-1926: 179
Sergent, Ch.L.; directeur van de Banque de l'Union Parisienne, Parijs, lid van
de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930: 76, 101, 102, 118, 120, 153,
156, 174, 185, 187, 188, 190-192, 195-197, 200
Seydlitz-Albersdorf. Graf von; bestuurder van de DNVP: 180
Siemens, C.F. von (1872-1941); voorzitter van de raad van bestuur van Siemens
& Halske AG en Siemens & Schuckert AG, president van de Verwaltungsrat
van de Reichsbahn 1924-1930: 52, 111, 183, 189, 194
Siepmann, H.; directeur van de Bank of England: 148, 150, 160, 191, 195, 198,
208
Slooten Azn., mr. dr. G. van (1875-1932); raadsheer bij het Haagse gerechtshof,
voorzitter van de Wassenaarse Rotary-club: 193, 206
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Smith, A.E. (1873-1944); gouverneur van New York 1919-1920 en 1923-1928,
presidentskandidaat 1928: 100
Snouck Hurgronje, mr. A.M., zie Hurgronje, mr. A.M. Snouck
Snowden, Ph. (1864-1937); Brits minister van financiën (Labour) 1924 en
1929-1931: 133
Somary, dr. F. (* 1881); vennoot van Ch. Blankart & Cie., Zürich, financieel
deskundige en publicist: 191
Son, mr. H.J.A. van; Nederlands gezantschapssecretaris te Warschau sedert
1924: 185
Spiegelberg, dr. E.; sinds 1929 vennoot van M.M. Warburg & Co., Hamburg:
131
Sprague, prof. dr. O.M.W. (1873-1953), hoogleraar te Harvard, adviseur van
de directie van de Bank of England 1930-1933: 149
Stallforth; Brits bankier: 180
Stamp, Sir J. (1880-1941); lid van de Dawescommissie 1923-1924, directeur
van de Bank of England 1928-1941: 36, 98, 100, 115, 126, 179
Stauss, E.G. von (1877-1942); directeur van de Deutsche Bank, Berlijn
1915-1934, lid van de rijksdag 1930-1945, vice-president van idem 1933-1945:
171, 209
Sterrett, J.E. (1870-1934); directeur van Price, Waterhouse & Co., New York,
plaatsvervanger van S. Parker Gilbert en lid van het transfer committee
1924-1926: 67, 179, 185, 194
Stevens; Amerikaans bankier: 190
Stewart; medewerker van de statistische afdeling van het Britse ministerie van
financiën: 183
Stinnes, H. (1870-1924); eigenaar van het gelijknamige industriële concern: 2,
56, 60, 182-184
Stöhr; Amerikaans bankier: 181
Stolk, C.A.P. van (1857-1934); Rotterdams graanhandelaar: 65, 66, 186, 213
Stolper, dr. G.; publicist over economische vraagstukken, hoofredacteur van
Der Deutsche Volkswirt: 81, 189
Strakosh, Sir H. (1871-1943); Engels financier en regeringsadviseur: 182
Stresemann, dr. G (1878-1929); lid van de rijksdag sinds 1907, stichter en
leider van de DVP, rijkskanselier 1923, minister van buitenlandse zaken
1923-1929, Nobelprijs voor de vrede 1926: 2, 17, 28, 81, 82, 84, 86-90, 93,
94, 99, 102, 104, 109, 113, 115, 120, 141, 145, 180, 189, 192-194
Stringher, B.; president van de Banca d'Italia: 185
Strong, B. (1872-1928); gouverneur van de Federal Reserve Bank van New
York 1914-1928: 46, 48, 53-56, 58, 61, 63-65, 75, 80, 93, 94, 140, 183, 185,
186
Suermondt Lzn., mr. W. (1866-1945); vennoot fa. E. Suermondt & Zoonen,
Rotterdam, commissaris van DNB: 119, 137, 153, 174, 175, 183, 187, 193,
196, 198, 199, 207, 212
Sweerts de Landas Wyborgh, mr. E.C.; commissaris van de koningin in
Zuid-Holland: 11
Swinderen, jhr. mr. R. de Marees van (1860-1955), minister van buitenlandse
zaken (partijloos) 1908-1913, gezant te Londen 1914-1937: 98, 191, 199
Tabakovits, D. (1877-1941); president van de Hongaarse nationale bank
1924-1934: 77
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Tardieu, A.P.G.A. (1876-1945); Frans minister van buitenlandse zaken
1928-1929, ministerpresident 1929-1930 en 1932, minister van oorlog 1931:
144
Taylor, prof. dr. A.J.P. (* 1906); 19
Tetrode, mr. P.J.C. (1883-1934); directeur van DNB 1919-1934: 42, 44, 52-56,
125, 180, 198, 201, 208, 211
Thayer; Amerikaans bankier, verbonden aan J.P. Morgan & Co., New York:
190
Thorbecke, mr. W.J.R. (1892-1989); gezantschapsattaché te Parijs 1917-1921,
idem te Berlijn 1921-1931, gezant in Peking 1931-1935, ontslag uit de dienst
1937: 88-90, 176, 183, 184, 189, 191, 193, 212, 213
Townley, Sir W. (1863-1945), Brits gezant in Den Haag 1917-1919: 4
Traylor; Amerikaans bankier, lid van de organisatiecommissie van de BIB: 138,
146, 206
Treub, mr. M.W.F. (1858-1931); minister van landbouw, nijverheid en handel
(VDB) 1913-1914 en idem van financiën 1914-1916 en 1917-1918,
gedelegeerde naar de conferentie van Brussel 1920: 4, 11, 65, 66
Trip, mr. L.J.A. (1876-1947); thesaurier-generaal van het departement van
financiën 1916, directeur
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van de Javasche Bank 1923, president idem 1924-1929, president van DNB
1931-1941 en 1945-1947, waarnemend secretaris-generaal van financiën
1940-1941: 22, 29, 33, 136, 153, 182
Troelstra, mr. P.J. (1860-1930); lid van de Tweede Kamer (SDAP) 1897-1925:
4
Urbig, F. (1864-1944); vennoot van de Disconto-Gesellschaft, Berlijn 1920-1929,
lid van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930: 35, 46, 167, 169, 174,
177, 179-181, 193, 210-212
Verbiest; medewerker van De Telegraaf: 153, 207
Verschuur, mr. T.J. (1886-1945); minister van arbeid, handel en nijverheid
(RKSP) 1929-1932, idem van economische zaken en arbeid 1932-1934: 32
Vervliet, drs. J.B.: 34
Vissering, mr. G. (1865-1937); directeur van de Kasvereniging Amsterdam
1897-1900, idem Amsterdamsche Bank 1900-1906, president van de Javasche
Bank 1906-1911, adviseur in muntaangelegenheden van de Chinese regering
1911, president van DNB 1912-1931: passim
Vissering-Krayenhoff van de Leur, mevrouw ir. G.C. (* 1892); tweede echtgenote
van mr. G.
Vissering: 64
Vlissingen, dr. F.H. Fentener van (1882-1962); directeur SHV, lid raad van
bijstand van DEZ van het ministerie van buitenlandse zaken, dr. honoris causa
van de rijksuniversiteit Utrecht 1936: 5, 7, 11
Vlugt, dr. W. de (1872-1944); burgemeester van Amsterdam 1921-1941, dr.
honoris causa van de Universiteit van Amsterdam 1932: 204
Vocke, dr. W. (1886-1957); Geheimrat, directeur van de Reichsbank 1919-1939,
president van de Bank deutscher Länder, Frankfurt 1948-1957: 101, 114, 123,
128, 129, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 152-156, 158, 164, 170-172, 175, 176,
180, 184-186, 190, 191, 193, 194, 196, 199, 201-204, 206-212
Vocke, mevrouw; echtgenote van dr. W. Vocke: 207
Vögler, dr. A. (1877-1945); voorzitter van de raad van bestuur van de Vereinigte
Stahlwerke AG, lid van de rijksdag voor de DVP 1920-1924, lid van de
Youngcommissie 1929: 54, 113
Vollenhoven, dr. M.W.R. van (* 1882); Nederlands diplomaat, onder andere
gezant te Madrid 1919-1921: 200
Volpi di Misurata, G.; Italiaans industrieel en minister van financiën: 185, 199
Volz; Berlijns kunsthandelaar: 195
Voorst tot Voorst, J.J.G. baron van (1880-1963); luitenant-kolonel, hoofd afdeling
generale staf van het ministerie van defensie 1929-1932, kolonel-commandant
brigade grenadiers en jagers 1932-1934: 200
Vooys, prof. ir. I.P. de (1875-1955); buitengewoon hoogleraar aan de TH Delft
1918-1930, directeur van de NEMOS, directeur van de NV Algemeene
Kunstzijde Unie: 180
Vries, L. de; kunsthandelaar: 195
Vries, prof. dr. Joh. de: 34
Vuuren, prof. L. van (* 1873); hoogleraar sociale geografie te Utrecht: 181, 182
Wätjen, W.; agent van de Robaver in Berlijn, sinds 1929 vertegenwoordiger in
Duitsland van Guaranty Trust Co., New York: 180, 207
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Wallenberg, M.L. (* 1864); directeur van de Enskilda Bank, Stockholm, lid van
de financiële commissie van de Volkenbond: 206
Waller, dr. ir. F.G. (1860-1935); president-directeur van de Nederlandsche
Gist- en Spiritusfabriek NV, Delft, lid van de raad van bijstand van DEZ van
het ministerie van buitenlandse zaken: 5
Walré de Bordes, mr. dr. J. van, zie Bordes, mr. dr. J. van Walré de
Wansink, drs. D.J.; redacteur van de Economisch-Statistische Berichten: 42,
182
Warburg, E.; zoon van M.M. Warburg, vennoot van M.M. Warburg & Co.,
Hamburg sinds 1929: 131
Warburg, F. (1871-1937); broer van P.M. en M.M. Warburg, vennoot van M.M.
Warburg & Co., Hamburg: 132
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Warburg, M.M. (1867-1946); firmant van M.M. Warburg & Co., Hamburg, lid
van de Generalrat van de Reichsbank 1924-1930: 14, 35, 46, 52-56, 118, 120,
129, 131-133, 148, 149, 151-153, 169, 170, 196, 200, 207, 209
Warburg, P.M. (1868-1931); broer van M.M. Warburg, vennoot van Kuhn, Loeb
& Co., New York en M.M. Warburg & Co., Hamburg, vice-president van de
Federal Reserve Board 1914-1918, voorzitter van de raad van bestuur van de
International Acceptance Bank, New York 1921-1932: 8, 46, 95, 120, 131, 132
Wassermann, O. (1869-1934); directeuren lid van de raad van bestuur van de
Deutsche Bank, Berlijn 1912-1934, lid van de Generalrat van de Reichsbank
1924-1930: 35, 155, 167, 169, 177, 180-182, 185, 190, 192, 194, 196, 198,
199, 208, 210
Weiner, L.; directeur van de Union-Bank te Wenen: 154, 208
Weissmann; in New York gedetacheerde ambtenaar van het Duitse ministerie
van buitenlandse zaken: 112
Welderen baron Rengers, dr. J.E. van, zie Rengers, dr. J.E. van Welderen
baron van
Westerman, W. (1864-1935); president van de Robaver 1908-1924: 45
Westerman Holstijn, mr. J. zie Holstijn, mr. J. Westerman
Wieteler, drs. Th.E.M.; 214
Wiggin, Th.; president van de Chase National Bank, New York: 190
Wigglesworth; medewerker van S. Parker Gilbert: 181
Wilhelm II, F.W.A. von Hohenzollern (1859-1941); keizer van Duitsland
1888-1918: 4, 7, 9, 47
Wilhelmina (1880-1963); koningin der Nederlanden 1890-1948: 4
Wilson, Th.W. (1856-1924); president van de Verenigde Staten 1913-1921: 9
Winston, G.B. (1882-1955); secretaris-generaal van het Amerikaanse ministerie
van financiën 1923-1927: 63, 189
Wirth, dr. J. (1879-1956); minister van financiën (Zentrum) 1920-1921,
rijkskanselier 1921-1922, minister voor de bezette gebieden 1929-1930, minister
van binnenlandse zaken 1930-1931: 152
Wolff, J. (1872-1942); hoofd van de handelsafdeling van het Nederlands
gezantschap te Berlijn en consul-generaal 1917-1937: 58, 176, 212
Worch; Berlijns kunsthandelaar: 176
Young, O.D. (1874-1962); voorzitter van de raad van bestuur van de General
Electric Co., New York, lid van de Dawescommissie, agent general for the
reparation payments 1924, voorzitter van de conferentie van Parijs 1929: 35,
36, 50, 74, 100, 110, 111, 115, 117, 120, 121, 125, 126, 156, 157, 160-162,
164, 179, 198, 208
Zaaijer, mr. J.; justitieel ambtenaar te Leeuwarden, sinds 1926 betrokken bij
acties tegen een Nederlands akkoord met België: 32
Zdzieckowski; Pools minister van financiën: 185
Zech, sonst von Burckersroda genannt, dr. E.H.J. Graf von (1885-1945); Duits
gezant in Den Haag 1928-1940: 133, 193, 201
Zeeland, dr. P. burggraaf van (1893-1973); vice-gouverneur van de Banque
de Belgique 1926-1934, minister zonder portefeuille 1934, minister van
buitenlandse zaken 1935-1936, minister-president 1935-1937: 148, 150, 182,
187
Zeilinga Azn., E.A. (1864-1933); directeur van de Javasche Bank 1907-1912,
president idem 1912-1924: 90, 91, 189
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Zimmerman, dr. A.R. (1869-1939); burgemeester van Dordrecht 1899-1906,
idem van Rotterdam 1906-1922, commissaris-generaal van de Volkenbond in
Oostenrijk 1922-1926: 11, 81

Eindnoten:
* Aan dit register werd medegewerkt door mw. drs. Th.E.M. Wieteler.
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